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NOTA DA TRADUTORA
Gostaria de recordar o seguinte passo da advertência do tomo i (p. 33): «Alguns
acharão que abuso de neologismos. A bem dizer, não invento palavras novas; dou verbos e adjectivos a noções que eram apenas substantivas, e vice-versa.»
Assim, surgem continuamente, na tradução, neologismos desta ordem que, porventura, surpreenderão o leitor. Trata-se geralmente de palavras compostas que não existem
realmente em português, mas que o autor «inventou», por assim dizer, e que são as únicas que exprimem de facto a sua idéia. Por exemplo; descoisificar [déreifier, de de (negação) e res (coisa, em latim, verbalizada)]; ou coisificante. Seguindo o modo como o
autor formou estas novas palavras, em francês, a tradução procurou, sempre que possível, formá-las em português, segundo um radical comum quase sempre traduzível. Procurei assim reproduzir o mais fielmente possível a intenção de Edgar Morin, que não hesitou em servir-se das potencialidades da língua para exprimir as suas idéias.
MARIA GABRIELA DE BRAGANÇA

Gostaria muito que aqueles que pretenderem levantar-me objecções não se precipitem e procurem entender tudo o que escrevi,
antes de julgarem uma parte: pois, o todo está relacionado e o ßm
serve para provar o principio.
DESCARTES (Ullre à MersenneJ
Sendo todas as coisas causadas e causantes, auxiliadas e auxiliantes, mediatas e imediatas, e mantendo-se todas elas por meio dum
vinculo natural e insensível que une as mais afastadas e as mais diferentes, julgo impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer as partes em particular.
PASCAL

Uni o que é completo e o que o não é, o que concorda e o que
discorda, o que está em harmonia e o que está em desacordo.
HERACLITO
O conhecimento isolado obtido por um grupo de especialistas
num campo restrito não tem em si mesmo qualquer espécie de valor. Só tem valor no sistema teórico que o integra no conhecimento
restante, e apenas na medida em que contribui realmente, nesta síntese, para responder à questão: «Quem somos nós?»
E. SCHRÖDINGER
Existem talvez hoje outros conhecimentos a adquirir, outras interrogações a formular, partindo, nâo daquilo que os outros souberam, mas daquilo que ignoraram.
S. MOSCOVICI
Partindo das necessidades dos homens, tive de recorrer à ciência e o ideal da minha juventude teve de transformar-se numa forma
de reflexão.
HEGEL (Carta a Scheiling)
O método já não pode separar-se do seu objecto.
W. HEISENBERG

INTRODUÇÃO GERAL

O espírito do vale
Despertos, eles dormem.
HERACLITO
Para alcançares o ponto que não conheces, deves seguir o caminho que não conheces.
SÃO JOÃO DA CRUZ
O conceito de ciência não é nem absoluto nem eterno.
JACOB BRONOWSKI
Pessoalmente julgo que existe pelo menos um problema... que
interessa a todos os homens que pensam: o problema de compreender o mundo, nós mesmos e o nosso conhecimento enquanto parte
do mundo.
KARL P O P P E R

O evadido do paradigma

Estou cada vez mais convencido de que os problemas cuja urgencia nos
prende à actualidade exigem que nos desprendamos dela para os considerar a
fundo.
Estou cada vez mais convencido de que os nossos principios de conhecimento ocultam aquilo que, doravante, é vital conhecer.
Estou cada vez mais convencido de que a relação ciencia •r—j política,
ideologia
quando não é invisível, continua a ser tratada de modo indigente, através da
reabsorção de dois dos seus termos num deles tornado dominante.
Estou cada vez mais convencido de que os conceitos de que nos servimos
para conceber a nossa sociedade — toda a sociedade — estão mutilados e conduzem a acções inevitavelmente mutiladoras.
Estou cada vez mais convencido de que a ciencia antropossocial tem de articular-se na ciência da natureza, e de que esta articulação requer uma reorganização da própria estrutura do saber.
Mas a vastidão enciclopédica e a radicalidade abissal destes problemas inibem e desencorajam, e, assim, a própria consciência da sua importância contribui para desviar-nos deles. Eu próprio precisei de circunstâncias e de condições
excepcionais' para passar da convicção à acção, isto é, ao trabalho.
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A primeira cristalização do meu Irabalho encontra-se em Le Paradigme
Perdu (1973). Este ramo prematuro de O Método, em gestação nessa época,
esforça-se por reformular o conceito de homem, isto é, de ciência do homem
ou antropologia.
Já há muito tempo que Sapir assinalara que «era absurdo dizer que o conceito de homem é ora individual ora social» (e eu acrescento: ora biológico): «o
mesmo será dizer que a matéria obedece alternativamente ás leis da quimica e
às da física atómica» (Sapir, 1927, in Sapir, 1971, p. 36^). A dissociação dos
três termos individuo/sociedade/espécie desfaz a sua relação permanente e simultânea. Assim, o problema fundamental consiste em restabelecer e interrogar aquilo que desapareceu na dissociação: a própria relação. Urge pois não só
rearticular indivíduo e sociedade (coisa que já se iniciou embora com o esmagamento duma das duas noções em beneficio da outra), mas também efectuar a
articulação considerada impossível (pior ainda, «ultrapassada») entre a esfera
biológica e a esfera antropossocial.
Foi o que tentei fazer em Le Paradigme Perdu. É evidente que não procurava reduzir o antropológico ao biológico, nem fazer a «síntese» de conhecimentos up to date. Quis mostrar que a soldadura empírica que podia estabelecer-se
desde 1960, através da etnologia dos primatas superiores e pré-história hominídea, entre animal e homem, natureza e cultura, necessitava de conceber o
homem como conceito trinitario indivíduo'r—7sociedade, no qual nenhum
espécie
termo se pode reduzir ou subordinar a'butro. O que, aos meus olhos, apelava
pafa um princípio de explicação complexo e para uma teoria da auto-organização.
Tal perspectiva levanta novos problemas, ainda mais fundamentais e radicais, a que não podemos escapar:
• Que significa o radical auto de auto-organização?
• Que é a organização?
• Que é a complexidade?
A primeira questão reinstaura a problemática da organização viva. A segunda e a terceira suscitam questões em cadeia. Arrastaram-me por caminhos
que desconhecia.
A organização é um conceito original, se concebermos a sua natureza fisica.
Introduz então uma dimensão fisica radical na organização viva e na organização antropossocial, as quais podem e devem ser consideradas como desenvolvimentos transformadores da organização fisica. Assim, a ligação entre física e biologia já não pode limitar-se à química, e nem sequer à termodinâmica.
Tem de ser organizacional. A partir daí, importa, não só articular a esfera antropossocial e a esfera biológica, mas também articular uma e outra com*a esfera fisica:
fisica

> biologia

> antropossociologia

^ Toda a indicação entre parênteses de nome de autor, seguido de data, remete à obra incluída
na bibliografia existente no fim de cada volume, por ordem alfabética, com menção da data da edição
à qual a nota remete. A edição original só é assinalada quando for necessário salientar o caracter inovador ou histórico das idéias incluídas na obra citada.
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Mas, para efectuar esta dupla articulação, seria preciso reunir conhecimentos e competências que ultrapassam as nossas capacidades. Seria pedir de mais,
portanto.
E no entanto, não seria o suficiente, pois não se trataria de conceber a realidade física como o primeiro tufo, como a base objectiva de toda a explicação.
Há mais de meio século que sabemos que nem a observação microfísica
nem a observação cosmofísica se podem desligar do observador. Os maiores
progressos das ciências contemporâneas efectuaram-se reintegrando o observador na observação. O que é logicamente necessário, dado que todo o conceito
remete, não apenas para o objecto concebido, mas também para o sujeito que
concebe. Estamos perante a evidência descoberta há dois séculos pelo filosofo-bispo: não existem «corpos não pensados 3». Ora, o observador que observa, o
espírito que pensa e concebe, são indissociáveis duma cultura, e portanto de
uma sociedade hic et nunc. Todo o conhecimento, mesmo o mais físico, sofre
uma determinação sociológica. Existe ern toda a ciência, mesmo na mais física,
uma dimensão antropossocial. A realidade antropossocial projecta-se e insçreve-se precisamente no cerne da ciência física.
Tudo isto é evidente. Mas, é uma evidência que permanece isolada, rodeada
por um cordão sanitário. Nenhuma ciência quis conhecer a categoria mais objectiva do conhecimento: a do sujeito conhecedor. Nenhuma ciência natural
quis conhecer a sua origem cultural. Nenhuma ciência física quis reconhecer a
sua natureza humana. O grande corte entre as ciências da natureza e as ciências
do homem oculta, simultaneamente, a realidade física das segundas e a realidade social das primeiras. Esbarramos com a omnipotencia de um principio de
disjunção: este condena as ciências humanas à inconsistência extrafisica, e condena as ciências naturais à inconsciencia da sua realidade social. Como Von
Foerster diz, e muito bem, «a existência das ciências ditas sociais indica que as
outras ciências não podem ser sociais» (acrescento eu: e que as ciências sociais
não podem ser físicas)... (Von Foerster, 1974, p. 28).
Ora, toda a realidade antropossocial depende, de certo modo (qual?),^ da
ciência física, mas toda a ciência física depende, de certo modo (qual?), da realidade antropossocial.
A partir daqui, descobrimos que a implicação mútua entre estes termos
anela-se numa relação circular que devemos elucidar:
fisiga

t

—-> biologia

.

> antropossociologia

Î

.

1

Mas, ao mesmo tempo, vemos que a elucidação desta relação esbarra com
uma tripla impossibilidade:
1. O circuito física-biologia-antropossociologia invade todo o campo do

t

I

conhecimento e exige um saber enciclopédico impossível;
3 «o espírito, nâo estando atento a si próprio, ilude-se e pensa que pode conceber e que concebe
efectivamente corpos existentes nâo pensados ou fora do espirito, embora ao mesmo tempo estes sejam apreendidos e existam nele» (Berkeley, Princípios do Conhecimento Humano, secção 23).
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1. A constituição duma relação, precisamente onde havia uma disjunção,
levanta um problema duplamente insondável: o da origem e da natureza do
principio que nos obriga a isolar e a separar para conhecer; o da possibilidade
dum outro princípio capaz de ligar novamente o isolado e o separado;
3. O carácter circular da relação física—>• antropossociologia adquire a

t

I

figura dum circulo vicioso, isto é, de absurdo lógico, uma vez que o conhecimento fisico depende do conhecimento antropossociológico, o qual depende
do conhecimento fisico, e assim por diante até ao infinito. Temos assim, não
uma rampa de lançamento, mas um ciclo infernal.
Esbarramos pois, depois desta primeira volta à pista, com um muro triplo:
o muro enciclopédico, o muro epistemológico e o muro lógico. Nestes termos,
a missão de que julguei dever incumbir-me é impossível. Há que renunciar
a ela.

A escola do luto

É precisamente esta renúncia que a universidade nos ensina. A escola da investigação é uma escola do luto.
Todo o neófito que entra na investigação vê que lhe impõem a maior renúncia ao conhecimento. Convencem-no de que a época dos Pie de Ia Mirándole já
passou há três séculos, que doravante "e impossível constituir uma visão do homern e do mundo.
Demonstram-lhe que o crescimento ínformacional e a heterogeneização do
saber ultrapassam toda a possibilidade de engramação e de tratamento pelo cérebro humano. Garantem-lhe que não deve lamentar-se mas felicitar-se com este facto. Deveria pois consagrar a sua inteligência inteira a aumentar este saber.
Integram-no numa equipa especializada, e nesta expressão o termo forte é «especializada» e não «equipa».
Doravante especialista, o investigador vê que lhe oferecem a posse exclusiva
dum fragmento do puzzle, cuja visão global deve escapar a todos e a cada um.
Ei-lo convertido num verdadeiro investigador científico, que trabalha em função desta idéia motriz: o saber produz-se não para ser articulado e pensado,
mas para ser capitalizado e utilizado de modo anónimo.
As questões fundamentais são abandonadas como questões gerais, isto é,
vagas, abstractas, não operacionais. A questão original que a ciência roubou à
religião e à filosofia, para assumi-la, a questão que justificou a sua ambição de
ciência: «Que é o homem, que é o mundo, que é o homem no mu^jdo?»,
é actualmente remetida pela ciência para a filosofia, sempre incompetente aos
seus olhos por etilismo especulativo, remete-a para a religião, sempre ilusória
aos seus olhos por mitomania inveterada. Abandona todas as questões fundamentais aos não sábios, a priori desqualificados. Tolera somente que, na idade
da reforma, os seus grandes dignitários adquiram uma certa altivez meditativa,
que fará sorrir, sob as retortas, os jovens de bata branca. Não é possível articular as ciências do homem com as ciências da natureza. Não é possível fazer
comunicar os seus conhecimentos com a sua vida. É esta a grande lição, que
desce do Collège de France aos colégios da França.
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É necessário o luto? A instituição afirma-o e proclama-o. Foi graças ao método que isola, separa, dissocia, reduz à unidade e mede, que a ciência descobriu a célula, a molécula, o átomo, a partícula, as galáxias, os quasars, os pulsars, a gravitação, o electromagnetismo, o quantum de energia; que aprendeu a
interpretar as pedras, os sedimentos, os fósseis, os ossos, as escritas desconhecidas, incluindo a escrita inscrita no ADN. Todavia, as estruturas destes saberes estão dissociadas entre si. Actualmente, a física e a biologia só comunicam
através de alguns istmos. A física já nem sequer consegue comunicar consigo
mesma: a ciência-rainha está dividida entre a microfísica, a cosmofísica, e o
meio termo encontra-se ainda aparentemente submetido à física clássica. O
continente antropológico anda à deriva, como a Austrália. No seu seio a própria triade constitutiva do conceito de homem-individuoxr-7 sociedade está toespécie
talmente dissociada, como já vimos (Morin, 1973) e como tornaremos a ver. O
homem fragmenta-se: aqui fica uma mão-no-instrumento, ali uma lingua-que-fala, algures um sexo salpicando um pouco de cérebro. A idéia de homem é
facilmente eliminável por ser miserável; o homemi das ciências humanas é um espectro suprafísico e suprabiológico. Como o homem, o mundo está dividido
entre as ciências, fragmentado entre as disciplinas, pulverizado em informações.
Hoje não podemos escapar à questão: a necessária decomposição analítica
deve pagar-se com a decomposição dos seres e das coisas numa atomização generalizada? O necessário isolamento do objecto deve pagar-se com a disjunção
e a incomunicabilidade entre o que está separado? A especialização funcional
deve pagar-se com um parcelamento absurdo? É necessário que o conhecimento se divida em mil saberes ignaros?
Ora, que significa esta questão, senão que a ciência deve perder o respeito à
ciência e que a ciência deve interrogar a ciência? Mais um problema que, aparentemente, se acrescenta à enormidade dos problemEis, que nos obriga a
renunciar. Mas é precisamente este que nos impede de renunciar ao nosso problema.
Com efeito, como ceder ao decreto duma ciência onde acabamos de descobrir uma enorme mancha cega? Não deveríamos antes pensar que esta ciência
sofre de insuficiência e de mutilação?
Mas então, que é a ciência? Aqui, devemos dar-nos conta de que esta pergunta não tem uma resposta científica: a ciência não se conhece cientificamente
e não tem nenhum meio para conhecer-se cientificamente. Existe um método
científico para considerar e controlar os objectos da ciência, mas não existe
método científico para considerar a ciência como objecto de ciência, e ainda
menos o cientista como sujeito deste objecto. Existem tribunais epistemológicos que, a posteriori e do exterior, pretendem julgar e avaliar as teorias científicas; existem tribunais filosóficos em que a ciência é condenada por defeito. Não
existe ciência da ciência. Pode mesmo dizer-se que toda a metodologia científica, inteiramente dedicada à expulsão do sujeito e da reñexividade, mantém esta
ocultação em si mesma. «Ciência sem consciência não passa de ruína da alma»,
dizia Rabelais. A consciência que falta aqui não é a consciência moral, é a
consciência pura e simples, isto é, a aptidão para conceber-se a si mesma. Donde estas carências incríveis: como é que a ciência continua a ser incapaz-de
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conceber-se como praxis social? Comaé incapaz, não apenas de controlar, mas
também de conceber o seu poder de Inanipulação e a sua manipulação pelos
poderes? Como é que os cientistas são incapazes de conceber a ligação entre a
investigação «desinteressada» e a investigação do interesse? Por que razão são
também totalmente incapazes de examinar em termos científicos a relação entre saber e poder?
A partir daqui, se quisermos ser coerentes com o nosso objectivo, temos de
assumir o problema da ciência da ciência.
O impossível impossível

A missão é cada vez mais impossível. Mas a demissão tornou-se ainda mais
impossível.
Podemos satisfazer-nos com o facto de só considerarmos o indivíduo excluindo a sociedade, a sociedade excluindo a espécie, o humano excluindo a vida, a vida excluindo aphysis, a física excluindo a vida? Podemos aceitar que os
progressos locais, em matéria de precisão, se façam acompanhar por um halo
de imprecisão sobre as formas globais e as articulações? Podemos aceitar que a
medida, a previsão e a manipulação façam regredir a inteligibilídade? Podemos
aceitar que as informações se transformem em ruído, que uma chuva de micro-elucidações se transforme em obscurecimento generalizado? Podemos aceitar
que as questões-chave sejam lançadas no esquecimento? Podemos aceitar que o
corihecimento se funde na exclusão do cognoscente, que o pensamento se funde'ria exclusão do pensante, que o sujeito seja excluído da construção do objecto? Que a ciência seja totalmente inconsciente da sua inserção e da sua determinação sociais? Podemos considerar normal e evidente que o conhecimento científico não tenha sujeito, e que o seu objecto se divida entre as ciências, e
se fragmente entre as disciplinas? Podemos aceitar semelhante noite sobre o
conhecimento''?
Podemos continuar a lançar estas questões para o lixo? Sei que formulá-las
e tentar responder-lhes é inconcebível, irrisório e insensato. Mas é ainda mais
inconcebível, irrisório e insensato expulsá-las.
O amétodo

Entendamo-nos: não procuro aqui nem o conhecimento geral nem a teoria
unitária. Importa, pelo contrário, e por princípio, recusar um conhecimento
geral, pois este escamoteia sempre as dificuldades do conhecimento, istfi é, a
resistência que o real opõe à idéia; é sempre abstracto, pobre, «ideológico»; é
Vou mais longe. Podemos assim tão facilmente separar a sua ciência da sua vida? Podemos
considerãf-nos ora (cientificamente) como objecto determinado ora (existencial, eticamente) como sujeito soberano? Podemos saltar várias vezes por dia duma religião objectivista fundada no determinismo para uma religião humanista do Eu, da consciência, da responsabilidade; e depois, eventualmente,
para a religião oficial na qual o mundo encontra criador e o homem encontra pai e salvador? Podemos contentar-nos com a passagem do «sério» cientifico a racionalizaçõesfilosóficasmiseráveis, e em
seguida á histeria política, e daí a uma vida privada pulsional?
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sempre simplificador. De igual modo, a teoria unitária, para evitar a disjunção
entre os saberes separados, obedece a uma sobressimplificação redutora, amarrando o universo inteiro a uma única fórmula lógica. De facto, a pobreza de
todas as tentativas unitárias, de todas as respostas globais, confirma a ciência
disciplinar na resignação do luto. Assim, a escolha não se situa entre o saber
particular, preciso, limitado, e a ideia geral abstracta. Situa-se entre o luto e a
investigação dum método capaz de articular aquilo que está separado e de unir
aquilo que está dissociado.
Trata-se aqui, certamente, dum método, no sentido cartesiano. Um método
que permite «conduzir bem a nossa razão e procurar a verdade nas ciências».
Mas Descartes, no seu discurso primeiro, podia simultaneamente exercer a dúvida, exorcizar a dúvida, estabelecer as certezas prévias e fazer surgir o método
como Minerva armada dos pés à cabeça. A dúvida cartesiana estava segura de
si mesma. A nossa dúvida duvida de si mesma; descobre a impossibilidade de
fazer tábua rasa, uma vez que as condições lógicas, lingüísticas e culturais do
pensamento são inevitavelmente preconceituosas. E esta dúvida, que não pode
ser absoluta, também não pode ser absolutamente esvaziada.
O «cavaleiro francês» lançara-se com um passo demasiado bom. Hoje só
podemos lançar-nos com a incerteza, inclusive a incerteza sobre a dúvida. Hoje
temos de pôr metódicamente em dúvida o próprio princípio do método cartesiano, a disjunção dos objectos entre si, das noções entre si (as idéias claras e
distintas), a disjunção absoluta do objecto e do sujeito. Hoje, a nossa necessi-l
dade histórica é encontrar um método capaz de detectar, e não de ocultar, as li^
gações, as articulações, as solidariedades, as implicações, as imbricações, as ini
terdependências e as complexidades.
Temos de partir da extinção das falsas clarezas. Não do claro e do distinto,
mas do obscuro e do incerto; não do conhecimento seguro, mas da crítica da
segurança.
Só podemos partir com a ignorância, a incerteza e a confusão. Mas trata-se duma nova consciência da ignorância, da incerteza e da confusão. Aquilo
de que tomámos consciência não foi a ignorância humana em geral, foi a ignorância escondida e dissimulada, a ignorância quase nuclear, no seio do nosso
conhecimento considerado como o mais certo de todos — o conhecimento
científico. Sabemos agora que este conhecimento é mal conhecido e conhece
mal, que é fragmentário e que ignora aquilo que desconhece e aquilo que conhece.
A mcèrteza torna-se um viático: a dúvida sobre a dúvida dá à dúvida uma
dimensão nova, a dimensão da reflexividade; a dúvida pela qual o sujeito se
interroga sobre as condições de emergência e de existência do seu próprio pensamento constitui, desde então, um pensamento potencialmente relativista, relacionista e autocognoscente. Enfim, a aceitação da confusão pode tornar-se
um modo de resistir à simplificação mutiladora. E certo que nos falta o método à partida; mas, pelo menos, podemos dispor do antimétodo, onde a ignorância, a incerteza e a confusão se tornam virtudes.
O recurso científico

Podemos ter confiança nestes banidos da ciência clássica, uma vez que se
tornaram os pioneiros da ciência nova. O surgimento do não simplificável.
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do incerto, do confuso, através dos quais se manifesta a crise da ciência no século XX, é, ao mesmo tempo, inseparável dos novos desenvolvimentos desta
ciência. Aquilo que parece uma regressão, do ponto de vista da disjunção, da
simplificação, da redução e da certeza (a desordem termodinâmica, a incerteza
microfisica, o carácter aleatório das mutações genéticas), é, pelo contrário, inseparável de uma progressão em terras desconhecidas. Mais fundamentalmente, a disjunção e a simplificação já estão mortas na própria base da realidade
fisica. A partícula subatómica surgiu, de modo irremediável, na confusão, na
incerteza e na desordem. Sejam quais forem os desenvolvimentos futuros da
microfísica, já não voltaremos ao elemento simultaneamente simples, isolável e insecável. È certo que a confusão e a incerteza não são, nem serão, consideradas aqui como as palavras últimas do saber: são os sinais precursores da
complexidade.
A ciência evolui. Whitehead já assinalara, há cinqüenta anos, que a ciência
«ainda é mais instável do que a teologia» (Whitehead, 1926, in Whitehead,
1932, p. 233). Para retomar a fórmula de Bronowski, o conceito de ciência não
é nem absoluto nem eterno. E, no entanto, no seio da instituição cientifica reina a mais anticientífica das ilusões: considerar absolutos e eternos os caracteres
da ciência, que são os mais dependentes da organização tecnoburocrática da
sociedade.
Assim, por mais marginal que seja, a minha tentativa não surge como um
aerolito vindo dum outro céu. Vem do nosso solo científico em convulsão.
Nasceu da crise da ciência, e alimenta-se dos seus progressos revolucionários.
De resto, é pelo facto de a certeza oficial se ter tornado incerta que a intimidação oficial pode deixar-se intimidar por sua vez. Certamente que o meu esforço
começará por suscitar o mal-entendido: a palavra «ciência» abrange um sentido fóssil, mas admitido, e o sentido novo ainda não surgiu. Este esforço parecerá irrisório e insensato, porque a disjunção ainda não foi contestada no seu
princípio. Mas poderá tornar-se concebivel, razoável e necessário á luz dum
novo princípio, que talvez tenha contribuído para instaurar, precisamente porque não receou parecer irrisório e insensato.

Do círculo vicioso ao ciclo virtuoso

Já indiquei quais as impossibilidades maiores que condenam o meu empreendimento:
• A impossibilidade lógica (círculo vicioso);
• A impossibilidade do saber enciclopédico;
• A presença omnipotente do princípio de disjunção e a ausência dum novo princípio de organização do saber.
Estas impossibilidades estão imbricadas umas nas outras, e a sua conjugação origina este enorme absurdo: um circulo vicioso de dimensões enciclopédicas, que não dispõe nem de princípio, nem de método para organizar-se.
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Consideremos a relação circular:
física

t

> biologia —^

.

1

> antropossociologia

.

I

Esta relação circular significa, em primeiro lugar, que uma ciência do homem postula uma ciência da natureza, a qual, por sua vez, postula uma ciência
do homem: ora, logicamente, esta relação de dependência mútua remete cada
uma destas proposições uma para a outra e reciprocamente, num ciclo infernal
onde nenhum pode tomar corpo. Esta relação circular significa ainda que, ao
mesmo tempo que a realidade antropossocial depende da realidade física, a
realidade física depende da realidade antropossocial. Tomadas à letra, estas
duas proposições são antinómicas e anulam-se mutuamente.
Enfim, considerando segundo outro ângulo a dupla proposição circular (a
realidade antropossocial depende da realidade física, a qual depende da realidade antropossocial), resulta uma incerteza, que se mantém aconteça o que
acontecer, acerca da própria natureza da realidade, a qual perde todo o fundamento ontológico primeiro; e esta incerteza desemboca na impossibilidade dum
conhecimento verdadeiramente objective.
Compreende-se pois que as ligações entre proposições antinómicas em mútua dependência continuem a ser denunciadas como viciosas quer no seu principio,
quer nas suas conseqüências (a perda do apoio da objectividade). Igualmente
sempre se romperam os circuios viciosos quer isolando as proposições, quer escolhendo um dos termos como principio simples ao qual se devem reduzir os
outros. Assim, na relação fisica/biologia/antropologia, cada um destes termos
foi isolado, e a única ligação concebível foi a redução da biologia à fisica e da
antropologia à biologia. Assim, o conhecimento que une um espírito a um
objecto reduz-se quer ao objecto fisico (empirismo), quer ao espírito humano (idealismo), quer à realidade social (sociologismo). Assim, a relação
sujeito/objecto dissocia-se e a ciência toma conta do objecto e a filosofia do
sujeito.
Isto significa que romper a circularidade e eliminar as antinomias é, precisamente, tornar a cair sob o império do princípio de disjunção/simplificação ao
qual pretendemos escapar. Pelo contrario, conservar a circularidade é recusar a
redução dum dado complexo a um princípio mutilador; é recusar a hipóstase
dum conceito dominante (a matéria, o espírito, a energia, a informação, a luta
de classes, etc). É recusar o discurso linear como ponto de partida eflm. É recusar a simplificação abstracta. Romper a circularidade parece restabelecer a
possibilidade dum conhecimento absolutamente objectivo. Mas é isto que é ilusório: conservar a circularidade é, ao contrário, respeitar as condições objectivas do conhecimento humano, que comporta sempre, algures, paradoxo lógico
e incerteza.
Conservíu- a circularidade é, mantendo a associação das duas proposições
reconhecidas como verdadeiras, uma e outra isoladamente, mas que mal entram em contacto se negam uma à outra, abrir a possibilidade de conceber estas duas verdades como as duas faces duma verdade complexa; é revelar a realidade principal, que consiste na relação de interdependência entre'noções que a
disjunção isola ou opõe; consiste, portanto, em abrir a porta à investigação
desta relação.
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Conservar a circularidade é talvez ^rir a possibilidade dum conhecimento que
reflicta sobre si mesmo: com efeito, a circularidade física—>antropossociologia

1

.

I

e a circularidade objecto—> sujeito, devem levar o físico a reflectir sobre os

t

l

caracteres culturais e sociais da sua ciência, sobre o seu próprio espírito, e levá-lo a interrogar-se a si mesmo. Como nos indica o cogito cartesiano, o sujeito
surge no e pelo movimento reflexivo do pensamento sobre o pensamento^.
Conceber a circularidade é, a partir daí, abrir a possibilidade dum método
que, fazendo interagir os termos que remetem uns aos outros, se tornaria produtivo, através destes processos e destas trocas, dum conhecimento complexo
que comporta a sua própria reflexividade.
Assim, vemos surgir a nossa esperança naquilo que provocava o desespero
do pensamento simplificativo: o paradoxo, a antinomia, o círculo vicioso. Entrevemos a possibilidade de transformar os círculos viciosos em ciclos virtuosos, que se tornem reflexivos e geradores dum pensamento complexo. Donde a
idéia que nos guiará à partida: não devemos romper as nossas circularidades,
devemos, pelo contrário, ter o cuidado de não nos desprendermos delas. O circulo será a nossa roda, a nossa estrada será uma espiral.
A en-ciclo-pédia

-• De súbito, o problema insuperável do enciclopedismo muda de rosto, visto
que os termos do problema mudaram. O termo «enciclopédia» já não deve ser
considerado no sentido acumulativo e alfa-bê de besta, no qual se degradou.
Deve ser considerado no seu sentido original agkuklios paidea, aprendizagem
que põe o saber em ciclo; efectivamente, trata-se de en-ciclo-pediar, isto é, de
aprender a articular os pontos de vista disjuntos do saber num ciclo activo.
Este en-ciclo-pedismo não pretende no entanto englobar todo o saber. Isso
seria, simultaneamente, voltar a cair na idéia acumulativa e tombar na mania
totalitária dos grandes sistemas unitários, que encerram o real num grande espartilho de ordem e de coerência (deixam-no evidentemente escapar). Sei o que
significa a fórmula de Adorno «a totalidade é a não verdade»: todo o sistema
que procura encerrar o mundo na sua lógica é uma racionalização demente.
O en-ciclo-pedismo aqui exigido procura articular aquilo que está fundamentalmente disjunto e que devia estar fundamentalmente junto. O esforço
referir-se-á, pois, não à totalidade dos conhecimentos em cada esfera, mas aos
Quanto mais disjuntivo é o método de Descartes, mais a evidência irrefutável do cogito constitui a transformação do círculo aparentemente vicioso em circularidade produtiva. O circulo «vicioso»
é o «eu penso que», onde o pensamento anda às voltas, reflectindo-se a si mesmo até ao infinito. Ora,
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de facto, o fecho do circulo, em vez de encerrar o pensamento num recipiente fechado, faz surgir
com evidência a auto-referência, isto é, o ser-sujeito ou ego: Eu-i • E, por isso mesmo, o cogito
transforma-se em irrefutável afirmação de existência: Eu
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conhecimentos cruciais, aos pontos estratégicos, aos nós de comunicação, às
articulações organizacionais entre as esferas disjuntas. Neste sentido, a idéia de
organização, ao desenvolver-se, vai constituir como que o ramo de Salzburg
em torno do qual poderão constelar-se e cristalizar-se os conceilos-chave científicos.
A aposta teórica que faço, neste trabalho, é que o conhecimento do que é
organização poderia transformar-se em princípio organizador dum conhecimento que articularia o disjunto e complexificaria o simplificado. Os riscos
cienllflcos que corro são evidentes. Não são tanto os erros de informação, pois
apelei para a colaboração critica de investigadores competentes nos dominios
que me eram estranhos apenas há sete anos: são os erros de fundo na detecção
dos problemas cruciais e estratégicos. O guarda-chuva de cientificidade que me
cobre não me imuniza. A minha via, como toda a via, está ameaçada pelo erro,
e aliás passarei por entre desfiladeiros onde estarei a descobejto. Mas, sobretudo, o meu caminho sem caminho arrisca-se continuamente a perder-se entre o
esoterismo e a divulgação, entre o filosofismo e o cientismo.
Assim, não escapo à dificuldade enciclopédica; mas esta deixa de formular-se em termos de acumulação, em termos de sistema, em termos de totalidade;
formula-se em termos de organização e de articulação no seio dum processo
circular activo, ou ciclo.
Reaprender a aprender

Tudo é solidário: a transformação do circulo vicioso em circuito produtivo
e da enciclopédia impossível em movimento cíclico são inseparáveis da constituição dum princípio organizador do conhecimento que associa, à descrição do
objecto, a descrição da descrição (e a descriptagem do descriptador), e que dá
tanta força à articulação e à integração como à distinção e à oposição. (Pois o
que importa procurar não é suprimir as distinções e oposições, mas derrubar a
ditadura da simplificação disjuntiva e redutora.)
Precisamente por isto podemos aproximar o problema dos principios primeiros de_oposição, distinção, relação e associação nos discursos, teorias e
pensamentos, isto é, dos paradigmas.
As revoluções do pensamento são sempre fruto dum abalo generalizado,
dum movimento em turbilhão que vai da experiência fenoménica aos paradigmas que organizam a experiência. Assim, para passar do paradigma ptolomeico ao paradigma copernicano, que, por uma permuta Terra/Sol, mudava o
mundo, empurrando-nos do centro para a periferia, da soberania para a satelitização, foram necessários inúmeros vaivéns entre as observações que perturbaram o antigo sistema de explicação, os esforços teóricos para corrigir o sistema
de explicação e a idéia de alterar o próprio princípio de explicação. No termo
deste processo, a idéia originalmente escandalosa e insensata torna-se normal e
evidente, visto que o impossível encontra uma solução segundo um novo princípio e num novo sistema de organização dos dados fenoménicos. A articulação physis—^antropossocologia e a articulação objecto—»sujeito, que põem
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em causa um paradigma muito mais fundamental do que o principio copernicano, desenrolam-se simultaneamente no terreno dos dados fenomenais, das
idéias teóricas e dos princípios primeiros do raciocínio. O combate travar-se-á
em todas as frentes, mas a posição-chave é aquela que comanda a lógica do raciocínio. Em ciência, e sobretudo em política, as idéias, muitas vezes mais obstinadas do que os factos, resistem ao embate dos dados e das provas. Efectivamente, os factos quebram-se de encontro às idéias, quando não existe nada que
possa reorganizar a experiência de modo diferente. Assim, nós sentimos a cada
instante, ao comer, caminhar, amar, pensar, que tudo o que fazemos é simultaneamente biológico, psicológico e social. Contudo, a antropologia pôde proclamar diaforícamente, durante meio século, a disjunção absoluta entre o homem (biológico) e o homem (social). Ainda mais profundamente, a ciência
clássica pôde, até aos dias de hoje, e contrariamente a toda a evidência,
certificar-se de que o facto de todo o corpo ou objecto físico ser concebido por
um espírito humano não tinha qualquer significado ou quaisquer conseqüências de ordem cognitiva. Não se trata aqui de contestar o conhecimento «objectivo». Os seus benefícios foram e continuam a ser inestimáveis, uma vez que a
primazia absoluta conferida à concordância das observações e das experiências
continua a ser o modo decisivo de eliminar o arbitrário e o juízo de autoridade.
Trata-se de conservar absolutamente esta objectividade, mas de integrá-la num
conhecimento mais vasto e reflectido, dando-lhe um terceiro olho aberto para
aquilo que ela não vê.
O nosso pensamento deve investir o impensado que o comanda e o controla'. Servimo-nos da nossa estrutura de pensamento para pensar. Teremos ainda
de.-servir-nos do nosso pensamento para repensar a nossa estrutura de pensamento. O nosso pensamento deve regressar às origens, num anel interrogativo
e crítico. Senão, a estrutura morta continuará a destilar pensamentos petrificantes.
Descobri como é vão lutar apenas contra o erro, pois este renasce incessantemente de princípios de pensamento não abrangidos pela consciência polémica. Compreendi como era vão provar apenas ao nível do fenómeno: a sua men_sagem é reabsorvida rapidamente nos mecanismos de esquecimento relativos à
autodefesa do sistema de idéias ameaçado. Compreendi que não havia esperanças na simples refutação: só um novo fundamento pode arruinar o antigo. Por
isso, penso que o problema crucial é o do principio organizador do conhecimento, e que o que è vital hoje não é apenas aprender, não é apenas reaprender, não é apenas desaprender, mas sim reorganizar o nosso sistema mental para reaprender a aprender.
«Caminante no hay camino»

*

O que aprende a aprender é o método.
Eu não trago o método nem parto à procura do método. Não parto com o
método, parto com a recusa, plenamente consciente, da simplificação. A simplificação é a disjunção entre entidades separadas e fechadas, a redução a um elemento simples, a expulsão daquilo que não cabe no esquema linear. Parto com
a vontade de não ceder a estes modos fundamentais do pensamento simplifícador:
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• Idealizar (crer que a realidade pode reabsorver-se na ideia, que só o inteligível é real);
• Racionalizar (querer encerrar a realidade na ordem e na coerência dum
sistema, proibi-la de transbordar para fora do sistema, precisar de justificar a
existência do mundo conferindo-lhe um certificado de racionalidade);
• Normalizar (isto é, eliminar o estranho, o irredutível, o mistério).
Parto também com a necessidade dum princípio de conhecimento que não
só respeite, mas também reconheça o não idealizável, o não racíonalizável, o
fora-da-norma, o enorme. Precisamos dum princípio de conhecimento que não
só respeite, mas também revele o mistério das coisas.
Na origem, a palavra «m.étodo» significava caminho. Aqui temos de aceitar
caminhar sem caminho, fazer o caminho no caminhar. O que dizia Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. O método só pode
formar-se durante a investigação; só pode desprender-se e formular-se depois,
no momento em que o termo se torna um novo ponto de partida, desta vez dotado de método. Nietzsche sabia-o: «Os métodos vêm no fim» (O Anticristo).
O regresso ao começo não é um circulo vicioso se a viagem, como hoje a palavra trip indica, significa experiência, donde se volta mudado. Então, talvez tenhamos podido aprender a aprender a aprender aprendendo. Então, o círculo
terá podido transformar-se numa espiral onde o regresso ao começo é, precisamente, aquilo que afasta do começo. Foi precisamente isto que nos disseram os
romances de aprendizagem de Wilhelm Meister a Siddharta.
A inspiração espiral
Espero que o leitor comece a sentir que este trabalho, embora sem limites
na sua perspectiva, embora não exclua nenhuma dimensão da realidade, embora seja extremamente ambicioso, não pode, precisamente por causa da sua
ambição, ser concebido como uma enciclopédia, no sentido de balanço dos
conhecimentos; mas pode ser concebido como enciclopédico no sentido em que
o termo, indo ao encontro da sua origem, significa pôr o conhecimento em ciclo. Não pode, em nenhum caso, ser concebido como uma teoria geral unificada cujos diversos aspectos nos diferentes domínios se deduzem logicamente do
principio dominante. A ruptura com a simplificação faz-me rejeitar, no seu
próprio princípio, toda a teoria unitária, toda a síntese totalizadora, todo o sistema racionalizador/ordenador. Isto, que já foi dito, tem de ser repetido infelizmente, pois os espíritos que vivem sob o império do princípio de simplificação vêem apenas a alternativa entre a investigação parcelar, por um lado, e a
ideia geral, por outro lado. É deste género de alternativa que temos de nos desembaraçar, o que não é simples, senão há muito tempo que teria surgido a resposta para este problema no âmbito do princípio de simplificação. Não se trata, enfim, da improvisação duma nova ciência lançada ready made no mercado, para substituir a ciência obsoleta. Se noutra altura (Morin, 1973) falei de
scienza nuova, tratava-se da perspectiva, do horizonte, mas não pode ser o
ponto de partida. Se existe uma ciência nova, contrária à ciência antiga, está ligada a esta por um tronco comum, não vem doutro sítio, não poderá diferenciar-se senão por metamorfose e revolução. Este livro é um caminhar em espiral; parte duma interrogação e dum questionamento; prossegue através duma
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reorganização conceptual e teórica cm cadeia que, atingindo finalmente o nível
epistemológico e paradigmático, desemboca na ideia dum método, que deve
permitir um encaminhamento do pensamento e da acção capaz de remembrar o
que estava mutilado, de articular o que estava disjunto e de pensar o que estava
oculto.
O njétodo opõe-se aqui à concepção dita «metodológica», na qual se reduz
a receitas técnicas. Como o método cartesiano, deve inspirar-se num princípio fundamental ou paradigma. Mas aqui, a diferença reside precisamente no
paradigma. Já não se trata de obedecer a um princípio de ordem (que exclui a
desordem), de clareza (que exclui o obscuro), de distinção (que exclui as adefências, participações e comunicações), de disjunção (que exclui o sujeito, a
antinomia, a complexidade), isto é, a um princípio que liga a ciência à simplificação lógica. Trata-se, pelo contrário, a partir dum princípio de complexidade,
de ligar o que estava disjunto.
«Fazer a revolução por toda a parte», assim falava Sainte-Beuve do método
cartesiano. É que Descartes formulara o grande paradigma que ia dominar o
Ocidente, a disjunção do sujeito e do objecto, do espírito e da matéria; a oposição do homem e da natureza. Se, a partir dum paradigma de complexidade,
pode nascer um novo método, encarnar-se, encaminhar-se e progredir, então
esse método poderia talvez «fazer a revolução por toda a parte», inclusive na
noção de revolução tornada insípida, conformista e reaccionaria.

O espírito do vale
Este livro parte da crise do nosso século e voha a ela. A radicalidade da crise da sociedade, a radicalidade da crise da humanidade levaram-me a investigar
ao nível radical da teoria. Sei que a humanidade necessita duma política. Que esta política necessita duma antropossociologia. Que a antropossociologia precisa de articular-se na ciência da natureza, que esta articulação requer uma reorganização em cadeia da estrutura do saber. Tive de mergulhar neste problema
fundamental desviando-me das solicitações do presente. Mas o presente é precisamente esta crise que me atinge, me dispersa e me trespassa. O próprio
objecto-sujeito deste livro volta incessantemente ao meu trabalho para dinamitá-lo. Os ruídos do mundo, das armas, dos conflitos, das libertações efémeras e perturbadoras, das opressões duras e duradouras, atravessam as paredes,
atingem-me no coração. Trabalho no meio destas oliveiras, destas vinhas, destas colinas, perto do mar, quando uma nova meia-noite avança no século; a
sua ordem esmaga; a sua insolencia inspira respeito, terror e admiraçãc^aos que
me rodeiam e que, nos meus silêncios, me crêem um deles. Desvio-me do apelo
daqueles para quem devo testemunhar e, ao mesmo tempo, cedo ao convite duma garrafa de vinho, dum sorriso amigo, dum rosto de amor...
Porquê falíir de mim? Não é decente, normal e sério que, quando se trata
de ciência, de conhecimento e de pensamento, o autor se apague atrás da sua
obra e se desvcineça num discurso tornado impessoal? Devemos, pelo contrário, saber que é aí que a comédia triunfa. O sujeito que desaparece do seu discurso instala-se, de facto, na torre de controlo. Fingindo deixar lugar ao sol copernicano, reconstitui um sistema de Ptolemeu cujo centro é o seu espírito.
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Ora o meu esforço de método tende precisamente a arrancar-me a este autocentrismo absoluto pelo qual o sujeito, desaparecendo nas pontas dos pés, se
identifica com a objectividade soberana. Não é a ciência anónima que se exprime pela minha boca. Não falo de segurança do alto de um trono. Pelo contrário, a minha convicção destila uma infinita incerteza. Sei que julgar-se possuidor do ou possuído pelo verdadeiro é já intoxicar-se, é esconder a si mesmo as
suas falhas e as suas carências. No reino do intelecto, é o inconsciente que se
julga consciência total.
Sei que nenhum sinal indubitável me dará confirmação ou infirmação. A
minha marginalidade nada prova, nem mesmo a mim próprio. O precursor, como diz Canguilhem, é aquele do qual só se sabe depois que vinha antes. Na
anomia e no desvio, a vanguarda mistura-se com todas as formas inferiores do
delírio... O juízo dos outros também não será decisivo. Se a minha concepção
é fecunda, tanto pode ser desdenhada ou incompreendida como aplaudida ou
reconhecida. A solidão a que me obriguei é a sina do pioneiro, mas também do
transviado. Perdi o contacto com os que não empreenderam a mesma viagem e
ainda não vejo os meus companheiros, que existem, certamente, e que também
me não vêem... Enfim, trabalho como num absoluto, numa obra relativa e incerta... Mas sei, cada vez melhor, que o único conhecimento que vale é o que se
nutre da incerteza e que o único pensamento que vive é o que se mantém à temperatura da sua própria destruição.
Não foi a certeza nem a segurança, mas sim a necessidade, que me impeliu
a empreender este trabalho dia após dia, durante anos. Senti-me possuído pela
necessidade evidente de transubstanciação da aranha a segregar o seu fio e tecer a sua teia. Senti-me ligado ao patrimônio planetário, animado pela religião
daquilo que liga, a rejeição daquilo que rejeita, uma solidariedade infinita;
aquilo a que Tao chama o espírito do vale: «recebe todas as águas que nele
afluem».

TOMO I

A NA TUREZA DA NA TUREZA

ADVERTENCIA DO TOMO I

Physis começa por ser o título de urna questão: «Donde vêm as
coisas? Como nascem e como crescem?»
P. AUBENQUE

No começo de O Método, julgava poder tratar o problema da organização
no âmbito das idéias sistêmicas (General Systems Theory) e cibernéticas. Durante o percurso, estas idéias, de soluções, tornaram-se pontos de partida, e depois finalmente andaimes, decerto necessários, mas que teria de desmontar depois de me terem feito alcançar o conceito de organização.
Portanto, a partir dum certo estádio, estas idéias libertadoras encarceravam-me. Só podia desenvolver a sua mensagem metamorfoseando-as. Assim,
como sempre, os primeiros guias da evolução tornam-se os principais obstáculos à revolução. Resistem à metamorfose de que, todavia, foram embriões.
Foi-me extremamente difícil criticar as noções que me serviram de armas criticas para ultrapassar os antigos modos de pensamento. É fácil ultrapassar o
passado, mas não ê fácil ultrapassar aquilo que faz ultrapassar o passado.
Parece-me agora que as idéias sistêmicas e cibernéticas (incluindo a informação) estão integradas aqui, ou seja, estão conservadas na sua seiva e na sua verdade, mas, ao mesmo tempo, foram provincializadas, criticadas, transformadas, complexificadas.
Em vez de encerrar a idéia de organização no sistema ou na máquina (cibernética), pelo contrário atrelei a idéia de sistema e de máquina à idéia de o"ganização. Este conceito, cuja natureza não podia deixar de ser física, fez-me
ressuscitar a idéia de physis; esta idéia significa que o universo físico deve ser
concebido como o próprio lugar da criação e da organização.
O objecto primeiro deste primeiro tomo ê a. physis. Mas a.physis não ê nei i
um apoio, nem um estrado, nem um suporte. A physis é comum ao universo ñ sico, à vida, ao homem. A idéia — trivial — de que somos seresfísicosdeve se,transformada em idéia significante.
De igual modo, neste tomo, evoco a organização biológica e a organização
antropossocial, mas sempre sob o ângulo da organização física. A cada desenvolvimento do conceito físico de organização vão surgir exemplos/referências
biológicos ou antropossociológicos. Este facto parecerá extremamente confuso
aos espíritos pcira quem a física, a biologia, a antropologia e a sociologia são,
essências separadas e incomunicáveis. Mas aqui, este facto é necessário tanto
mais que tudo quanto é organização diz respeito á biologia e à antropossociologia, e também porque problemas e fenómenos organizacionais, virtuais ou
atrofiados ao nivel das organizações estritamente físicas, se memifestam e se expandem nos seus desenvolvimentos biológicos e antropossociológicos. Isto significa que os fenómenos e os problemas biológicos e antropossociológicos necessitam, para serem concebidos e compreendidos, duma formidável infra-estrutura organizacional, ou seja, física.
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Este primeiro tomo trabalhou iipenso em mim (quer dizer que me obrigou a
trabalhar muito). Devo considerá-lo como uma obra ao mesmo tempo totalmente solitária e totalmente solidária. Solitária porque tive de consagrar-me a
ela pessoalmente, de modo integral. Solidária porque foi estimulada, corrigida
e controlada por outros.
Na origem das idéias que nele desenvolvo, começo por referir Henri Atlan
que me despertou do meu sono empírico, iniciando-me na idéia de desordem
criadora, e depois nas suas variantes (acaso organizador, desorganização/reorganização). Atlan apresentou-me a Von Foerster, o nosso Sócrates electrónico,
a quem devo muitas das minhas ideias-chave; Von Foerster fez-me descobrir
Günther, Maturana e Varela. Cada um a seu jeito permitiu-me fixar finalmente o invisível, a noção auto, e reintroduzir o conceito de sujeito. Isto não exclui
a minha dívida para com outros autores, pensadores e investigadores, que vêm
citados neste texto.
Tive como colaborador, ou antes como interlocutor principal, John Stewart, biólogo que até então se consagrara principalmente à genética das populações. Stewart efectuou a leitura crítica do primeiro jacto da minha redacção
(isto é, os três tomos), leu e criticou as quatro versões sucessivas deste primeiro
tomo. As suas notas manuscritas enchem mais de quinhentas páginas. Já não
sei muito bem quais foram as idéias que me inspirou, e que tendo egocentrica• mente a considerar como minhas (pois temos tendência para esquecer os nossos
inspiradores), mas sei que a sua contribuição fundamental foi crítica, sobretu- do quando se irritou e me fez irritar,contra ele. Operou-se assim uma estranha
ß imprevista cooperação conflituosa ou colaboração antagonista desde ele até
mim. Ele, biólogo desanimado, dirigia-se para a sociologia e para essa redução
a esquemas político-sociais que erroneamente costumam identificar com o marxismo; eu, sociólogo desanimado, dirigia-me não apenas para a biologia, mas
também para aphysis; ele tendia para o sociocentrismo, eu para o fisicocentrismo. Ora este antagonismo era absolutamente necessário, e direi que a amigável
inimizade de Stewart foi providencial para mim, pois fui obrigado, desde a
partida, a dar o nó ao duplo movimento:
natureza

> sociedade

natureza

> sociedade

t
quando, no meu primeiro jacto, este movimento se fechava no terceiro tomo.
A partir daí, tive de complexificar basicamente o meu propósito (quando
julgara «didáctico» ir gradualmente até ao nó górdio).
Não menos providencial foi a intervenção de Bernard Victorri (assj¿tente de
Matemáticas na Universidade de Lille) na antepenúltima revisão do meu manuscrito. Não só me fez criticas «pontuais» todas elas necessárias, mas também
me levou a repensar e a recomeçar. Quando julgava estar no fim, mostrou-me
que não passara do estado de crisálida. A sua maiêutica, ou melhor maiêucrítica, fez-me dar á luz aquilo que, sozinho, não teria podido levar a cabo.
Este manuscrito beneficiou da leitura crítica, numa primeira versão, do homem feito enciclopédia, Claude Gregory, depois, nas versões seguintes, de
Henri Atlan, Massimo Piattelli, André Bejin, e da minha paulhaniana Monique Cahen.
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Annie Kovaks tomou conta da bibliografia deste trabalho. Nicole Philouzat
descobriu as obras inacessíveis e releu muitas páginas. Marie-France Laval realizou as tarefas mais ingratas que se relacionam com e protegem este manuscrito, Marie-Madeleine Dusza assistiu-a. Tudo isto se passou evidentemente no
âmbito do CETSAS (Centro de estudos transdisciplinares) da Escola de Altos
Estudos em Ciências Sociais.
A colaboração de John Stewart e Annie Kovaks só pôde realizar-se com o
auxílio da DGRST, no âmbito da acção concertada Sócio-Ecologia. Foi graças
a Lucien Brams, em primeira e última instância, que tudo isto se realizou, e
mais uma vez Lucien interveio beneficamente no meu destino.
Este trabalho itinerante, que considero como investigação no sentido elementar e pleno do termo, efectuou-se no âmbito da minha direcção das investigações no CNRS (direcção não significa que eu dirija os investigadores, mas
que me dirija a mim próprio: fabuloso privilégio de que estou consciente).
Contesto a instituição, mas, pela minha parte, encontrei nela mais uma vez, e
mais do que nunca, o bem supremo: a liberdade.

Alguns acharão que abuso de neologismos. A bem dizer, não invento palavras novas; dou verbos e adjectivos a noções que eram apenas substantivas, e
vice-versa.
Outros (os mesmos) acharão que abuso de imagens ou metáforas. Não me
custa nada empregar imagens quando estas me surgem. Fiquem sossegados: eu
sei que são imagens.
Neste texto, passo do eu ao nós, do nós ao eu. O eu não é pretensão, é tomada de responsabilidade do discurso. O nós não é majestade, é companheirismo imaginário com o leitor.

O primeiro esquema deste trabalho foi elaborado no Instituto Salk (San
Diego). A primeira redacção começou em Nova Iorque, em Setembro de 1973.
Prossegui o trabalho em Paris, Lisboa, Sintra, Argentarlo, Orbetello, FiglineValdarno, Bolgheri, Carniol, Fourneville, Crouy-sur-Ourcq, Saint-Antonin.
Penso em particular nos locais de longas estadas, onde encontrei alegria e inspiração: Campo-Fioretti, Castiglioncello de Bolgheri, Le Palagio, La Cabanede-Carniol, Les Hunieres, Le Moulin: agradeço a Lodovico Antinori, Anatole
Dauman, Claude e Myriam Gregory, Mario Incisa, Mathilde MartinaudDéplat, Charles e Jocelyne Nugue, Simone e Florence San Clémente.
Notas complementares para a 2.' edição
1. Neste tomo eu devia ter precisado melhor a relação e distinção entre
«ciência clássica» e «ciência moderna».
2. Primeira parte, capítulo i, «A ordem e a desordem»:
a) Introduzo, na presente edição, as noções de caosmo e de pluriverso;
B.U. 28 — 3
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b) Quanto à noção de entropia, julgo estar fora da polémica introduzida
por Tonnelat, que visa^ identificação da entropia com a desordem. Quanto a
mim, a idéia de entropia não é, neste texto, uma idéia física à qual eu reduzo
ou conduzo a idéia de desordem. É uma idéia termodinâmica que nos conduz à
idéia física geral de que existe, no tempo do nosso universo, uma tendência para^^égradaçto e para a dispersão, e, no que se refere às4X)isas e aos seres organizados, para a desorganização.
3. Terceira parte, capítulo ii, «A física da informação»:
Negligenciei a consideração da idéia de «motor informativo» (Rybak) relativa às «máquinas vivas». No mesmo capítulo, mudaria hoje a importância da
informação pela computação (o que realizei em Método 2).
4. Lamento as lacunas importantes que a minha bibliografía comporta.
Tentarei, logo que tiver oportunidade para me debruçar seriamente sobre este
tomo, reparar as injustiças cometidas inconscientemente.
5. É dizer que não procedi a uma releitura critica profunda para este volume. Limitei-me a corrigir os diversos erros tipográficos, gramaticais ou sintácticos detectados desde a sua publicação.
E. M., Setembro de 1980

PRIMEIRA PARTE

A ordem, a desordem
e a organização

CAPITULO I
A ORDEM E A DESORDEM
(DAS LEIS DA NATUREZA À NATUREZA DAS LEIS)

O mais belo arranjo é um monte de detritos dispostos ao acaso.
HERACLITO
...Uma ordem surgira da decadência e da desordem.
HE Xiu
Não nos falem mais das leis da natureza.
LÉON BRILLOUIN

I — A invasão das desordens
Não dissimulo a mim mesmo a surpresa que feriria o teu espirito
ao anunciar-le a destruição fatal do Céu e da Terra.
LUCRECIO (De Natura Rerum, livro V)

A ordem soberana^

A ordem, palavra-chave da ciência clássica, reinou do átomo à Via Láctea.
Espalhou-se majestosamente tanto mais que a Terra se tornou um pequeno
planeta (Galileu, 1610) e que o Sol regressou ao seio da galáxia (Thomas
Wright, 1750). De Kepler a Newton e Laplace, ficou estabelecido que o inumerável povo das estrelas obedece a uma mecânica inexorável. Alguns cometas
parecem andar a passear pelo cosmo, mas seguem, de facto, uma rota previamente traçada. A gravidade dos corpos, o movimento das marés, a rotação da
Lua à volta da Terra, a rotação da Terra à volta do Sol, todos os fenómenos
terrestres e celestes obedecem à mesma lei. A lei eterna que regula a queda das
maçãs suplantou a lei do Eterno que, por causa duma maçã, fez cair Adão. A
palavra «revolução», quando se trata dos astros e planetas, significa repetição
impecável, não revulsão, e a idéia do «universo» evoca o mais perfeito dos relógios. Até à experiência de Michelson (1881), a maravilhosa máquina banhou-se no óleo, isto é, no éter...
/
' Aqui se concentram, sob a égide e o controlo do conceito de ordem, as noções de determinis*
mo, lei, necessidade, que constituem os seus derivados ou as suas aplicações. A continuação do meu
trabalho permitirá justificar esta asserção primeira.
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Este universo-relógio marca o tempo e atravessa-o de modo inalterável. A
sua textura, a mesma em toda a paiie, é uma substância incriada (a matéria) e
uma entidade indestrutível (a energia). As leis da física, até à estranha excepção
do segundo princípio da termodinâmica, ignoram a dispersão, o desgaste e a
degradação. O universo auto-suficiente automantém-se perpetuamente. A ordem soberana das leis da natureza é absoluta e imutável. Elas excluem a desordem desde sempre e psira sempre. Apenas a fraqueza do nosso entendimento nos impede de conceber, na sua plenitude, o universal, impecável, inalterável e irrevogável determinismo. Mas um demônio, tal como Laplace imaginara,
capaz de observar o universo inteiro num dado momento e de conhecer as suas
leis, seria capaz de reconstituir todos os acontecimentos passados e de prever
todos os seus acontecimentos futuros.
É certo que, à escala terrestre, o nosso olhar pode chocar-se com algumas
desordens e riscos, com alguns alaridos e ímpetos. Mas estes não passam da espuma quase fantasmática da realidade. «É unicamente à superficie que reina o jogo dos acasos irracionais», dizia Hegel. A verdadeira realidade é ordem física,
onde todas as coisas obedecem às leis da natureza, ordem biológica na qual todo o indivíduo obedece à lei da espécie, e ordem social na qual todo o ser humano obedece à lei da cidade.
Porém, eis que a sociedade dos homens se derrete e se transforma. Eis que,
depois de 1789, a palavra «revolução» já não significa recomeço do mesmo no
mesmo, mas ruptura e mudança. Eis que se descobre que a vida, longe de ter
sido fixada duma vez por todas, depende da evolução. O próprio universo
— como Laplace já supusera — pare¿é saído duma «nebulosa primitiva». Mas
a-"ideia de ordem sai aumentada, adulta: não é o sinal de que o universo passou
irrevogavelmente dos limbos vaporosos para a plenitude da ordem? Que a vida, obedecendo a leis naturais de adaptação e de selecção, se desenvolveu até
chegar a esta ordem racional simbolizada pelo nome Homo sapiens? Que as sociedades obedecem a uma lei do progresso que as faz aceder a uma ordem superior? As leis da evolução e da história ilustram e consagram o aparecimento
iminente da ordem racional. Esta está a fazer os seus últimos rascunhos, tal como um artista antes da sua obra-prima. As últimas desordens, no pequeno planeta Terra, vão reabsorver-se e dissipar-se.

Da degradação da energia à degradação da ordem:
o aparecimento da desorganização
Ora subitamente, no decurso do século xix, forma-se uma pequena bolsa
de desordem precisamente no âmago da ordem física. Inicialmente confinada
num recipiente fechado e nutrindo-se exclusivamente de gás, esta bolsa torna-se omnívora e vai ganhando terreno até ameaçar o universo inteiro.
Corrói aquilo que se tomou o invariável motor da física e o termo-chave da
era industrial: a energia. O primeiro princípio da termodinâmica reconhece na
energia uma entidade indestrutível, dotada dum poder polimorfo de transformações (energia mecânica, eléctrica, química, etc). Assim, este princípio oferece ao universo físico uma garantia de auto-suficiência e de eternidade para
todos os seus movimentos e trabalhos.
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O segundo principio, esboçado por Carnot e formulado por Clausius
(1850), introduz a ideia, não de perda —que contradiria o primeiro principio—, mas de degradação da energia. Enquanto todas as outras formas de
energia podem transformar-se integralmente umas nas outras, a energia que toma a forma de calor não pode reconverter-se inteiramente, e perde assim uma
parte da sua aptidão para efectuar um trabalho. Ora toda a transformação, todo o trabalho libertam calor, contribuindo assim para esta degradação. Esta
diminuição irreversível da aptidão para transformar-se e para efectuar um trabalho, própria do calor, foi designada por Clausius por entropia.
A partir daí, se considerarmos um sistema que não seja alimentado pori,
energia exterior, isto é, um sistema «fechado», toda a transformação realizada'
no seu interior faz-se acompanhar necessariamente dum aumento de entropia
e, de acordo com o segundo princípio, esta degradação irreversível não pode
parar de crescer até ao máximo, que é um estado de homogeneização e de equilíbrio térmico, no qual desaparecem a aptidão para o trabalho e as possibilidades de transformação^.
O espanto é que o principio de degradação da energia de Carnot, Kelvin e
Clausius se tenha transformado em princípio de degradação da ordern, no decorrer da segunda metade do século xix, com Boltzmann, Gibbs e Planck.
Boltzmann (1877) elucida a originaUdade energética do calor situando a sua
análise a um nível até então ignorado: o das micro-unidades ou moléculas
constituindo um dado sistema. O calor é a energia própria aos movimentos
desordenados das moléculas no seio deste sistema, e todo o aumento de calor
corresponde a um aumento da agitação e a uma aceleração destes movimentos.
É, portanto, pelo facto de a forma calorífica da energia comportar desordem
nos seus movimentos que há uma inevitável degradação da aptidão para o trabalho.
Assim, todo o aumento de entropia é um aumento de desordem interna, e a
entropia máxima corresponde a uma desordem molecular total no seio dum sistema, o que se manifesta ao nível global pela homogeneização e o equilíbrio.
O segundo princípio já não se formula unicamente em termos de trabalho.
Formula-se em termos de ordem e desordem. Formula-se em termos de organização e desorganização, visto que a ordem dum sistema é constituída pela organização que combina num todo os elementos heterogêneos.
Assim, a entropia é uma noção que significa simultaneamente:
Degradação da energia
i Desordem molecular, homogeneização
Degradação da ordem
! macroscópica, equilíbrio térmico.
Degradação da organização I impossibilidade de transformação.
Significa, ao mesmo tempo, que esta tripla degradação obedece a um processo irreversível no seio dos sistemas físicos fechados.
2 Carnot mostrara que, para obter trabalho a partir do calor, eram necessárias duas fontes de calor, de diferentes temperaturas, de tal modo que uma fracção do calor extraído da fonte quente possa
transformar-se em trabalho. A partir do momento em que faltarem esta heterogeneidade calorífica e
este desequilibrio térmico, deixa de haver trocas ou transformações concebiveis.

40

EDGAR MORIN

Ainda neste ponto Boltzmann desenvolve um contributo inteiramente novo: o da probabilidade estatística. O número das moléculas e as configurações
que podem adquirir no seio dum sistema são enormes, e só podem depender
¡duma apreensão probabílistíca. Dentro desta perspectiva, as configurações desordenadas são as mais prováveis e as configurações ordenadas as menos prováveis. A partir daí, o aumento da entropia torna-se a passagem das configura¡ções menos prováveis às configurações mais prováveis'. Ou seja, por outras
palavras, a desordem e a desorganização identificam-se com a maior probabilifJade física no caso dum sistema fechado.
Clausius não hesitara em generalizar o alcance do segundo princípio ao
conjunto do universo que, concebido como um todo que dispõe duma energia
finita, podia ser considerado como um megassistema fechado. Assim, segundo
a sua fórmula, «a entropia do universo tende para o máximo», ou seja para
uma «morte térmica» inelutável, o que significaria, segundo a perspectiva aberta por Boltzmann, para a desorganização e a desordem.
Deste modo, o segundo principio fomentaria um atentado contra a ordem
cósmica. Mas a profecia de Clausius fora contestada nas suas premissas: a legitimidade de transferência da noção de sistema fechado á escala cósmi :a. Será
possível considerar o universo não apenas como fechado ou aberto, mas propriamente como um sistema? A inadequação da extrapolação parecia eWdente
num ponto essencial: nos sistemas fechados da termodinâmica, os estados de
ordem/organização são simultaneamente iniciais e improváveis. Se a ordtm e a
-organização eram improváveis, como teria sido possível enumerar até ao iafíni.10 os átomos, as moléculas e os astros? Como é que a progressão irreversível da
desordem podia ser compatível com o desenvolvimento organizador do universo material, e, em seguida, da vida, que conduz ao Homo sapiens?
De resto, à escala humana e social, a corrosão do segundo princípio fora
compensada com os beneficios técnicos e científicos extraídos dele, benefícios
que constituem uma vitória da ordem científica (sob o aspecto da mecânica estatística) e da organização tecno-índustrial sobre a desordem calorífica. O princípio de Carnot permitia calcular as condições do rendimento máximo do trabalho duma máquina. A fórmula de Boltzmann permitia medir e prever a
evolução da desordem, e portanto, num determinado sentido, controlá-la. A química, que se desenvolve a partir daqui, integra a entropia na definição de energia livre, de entalpia livre e de afinidade química. A noção de entropia contribui para o desenvolvimento da teoria das máquinas térmicas e da termoquímica. A entropia aparece assim não como uma regressão da ordem, mas como
um progresso da ciência.
Finalmente, Maxwell descobre o calcanhar de Aquiles do segundo princípio; a experiência imaginária do «demônio de Maxwell"*» mostra que»a predi' Boltzmann define a entropia de um sistema (variável macroscópica) em relação ao número de
complexões ou configurações microscópicas que os átomos ou as moléculas podem adquirir no seu
seio, segundo a fórmula:
S
Entropia total
do sistema

K
Constante
de Boltzmann

log P
Probabilidade
termodinâmica

'' Maxwell introduz um pequeno demônio, dotado de sentidos muito subtis, dentro dum recipiente
de gás separado em duas partes, A e B, que podem comunicar através da abertura duma válvula, e on-
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ção de homogeneização e de equilíbrio pode ser desmentida precisamente no
seio dum sistema fechado, ou seja, sem o fornecimento externo de energia ao
sistema.
Deste modo a corrupção da desordem, longe de invadir tudo, foi minada
logicamente (pelo demônio de Maxwell), controlada cientificamente (pela teoria de Boltzmann) e utilizada produtivamente (pelas máquinas térmicas);
dissolveu-se num enorme ponto de interrogação cósmico assim que quiseram
encará-la à escala do universo. Tropeçava na evidência contrária da evolução física, biológica e antropológica. A ordem parecia pois restaurada.
Todavia, como em toda a restauração, tinha-se desmoronado um pilar da
ordem antiga e a própria idéia de ordem fora problematizada. A partir do momento em que se estabelecera que os estados de ordem e de organização são,
não apenas degradáveis, mas também improváveis, a evidência ontológica da
ordem e da organização é derrubada. O problema já não consiste em saber por
que razão existe desordem no universo se nele reina a ordem universal. Consiste em saber por que razão existe ordem e organização no universo. A ordem e
a organização, deixando de ser evidências ontológicas, tomam-se problema e
mistério: têm de ser explicadas, justificadas e legitimadas.
A questão só concerne os «sistemas fechados»? De modo nenhum, visto
que os «sistemas abertos» trabalham e que todo o trabalho suscita o problema
do aumento da entropia. Assim a questão amplia-se e desenvolve-se: Que são
estes sistemas abertos? Como se organizam? De que modo evitam a desorganização? Acabam por evitá-la? Como se explica o aparecimento, a existência e a
evolução da organização biológica? E social? Existirá, como sugeriu Bergson',
o qual teve o mérito de enfrentar o problema (embora só tenha sabido
formulá-lo numa alternativa maniqueísta), uma «matéria viva» além da matéria física que escapa aos efeitos da degradação? Uma virtude própria à organização viva? Foi preciso esperar muito tempo para tirar estas questões da sua letargia. Entretanto a ordem abafara a sua impertinencia com o seu peso esmagador. É incrível que estes problemas tenham sido abafados, como sempre
acontece quando a confrontação de dois princípios contrários conduz a uma
tensão explosiva ou a uma total incoerência; a partir dai, o princípio culturalmente mais forte anula a questão formulada pelo outro. Assim aconteceu durante decênios com incríveis questões suscitadas pela problemática boltzmanniana.
É certo que um novo parceiro saltara para fora da caixa fechada da termodinâmica: util princípio de degradação irreversível sempre activo onde quer que
haja trabalho e transformação no universo. O despontar da desordem era, ao
mesmo tempo, limitado (na bolsa física dos «sistemas fechados») e ilimitado
de hà equilibrio térmico, ou seja entropia máxima. O demônio vigia o movimento das moléculas que
se agitam ao acaso. Logo que uma molécula rápida de A se dirige para B, o demônio abre a válvula e
a molécula passa para B. Logo que uma molécula lenta em B se dirige para A, o demônio torna a abrir
a válvula. Assim, com a continuação, a parte B, cheia das moléculas mais rápidas, tornou-se quente e
a parte A tornou-se fria. Há desequilibrio e heterogeneidade: o trabalho é possível. Assim, inverte-se
o segundo principio sem que o sistema adquira ou gaste energia e sem que a sua natureza física seja
modificada. Evidentemente, só se pode escapar à probabilidade do segundo principio com a ajuda
dum ser muito improvável: u^i demônio.
5 Em L'Évolution créatrice, 1907.
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(no sentido em que acompanha ^todo o trabalho, mesmo num sistema
«aberto»).
Mas esta desordem que irrompeu no rasto do segundo princípio não passa
dum parasita, dum subproduto, dum resíduo do trabalho e das transformações
produtivas. Não tem nenhuma utilidade e nenhuma fecundidade. Só traz degradação e desorganização. O lugar que lhe compete são, portanto, as latrinas
da physis e do cosmo. A ordem pode continuar a reinar no mundo.
O desregramento microfísico
Subitamente, em 1900, abre-se uma brecha formidável nos fundamentos microfisicos da ordem. No entanto, o átomo não traíra a ordem física deixando
de ser o objecto primeiro, irredutível, insecâvel e substancial: Rutherford
transformara-o num pequeno sistema solar constituído por partículas gravitando em torno dum núcleo, tão maravilhosamente ordenado como o grande sistema astral. A ordem microfisica parecia assim ser simétrica da ordem macrocósmica, quando se deu o desastre. O vírus da desordem, alimentado por
Boltzmann e Gibbs, teve repentinamente descendência microfisica com a noção
descontínua de quantum de energia (Max Planck) e espalhou-se no subsolo da
matéria.
As partículas que aparecem já não podem ser consideradas como objectos
elementares claramente definíveis, assjnaláveis e mensuráveis. A partícula perde os atributos mais seguros da ordem das coisas e das coisas da ordem.
Confunde-se, dissocia-se, indetermina-se, polidetermina-se sob o olhar do observador. A sua identidade divide-se, partilhada entre o estatuto de corpúsculo
e o estatuto de onda. A sua substância dissolve-se e o elemento estável torna-se
acontecimento aleatório. Já não tem uma localização fixa e inequívoca no tempo e no espaço. Uma delirante massa subatómica de fotões, electrões, neutrões
e protões desintegra tudo o que nós entendemos por ordem, organização e evolução. É certo que tudo volta à ordem, ao nível estatístico. É certo que o átomo continua a ser uma entidade organizada, um sistema, que um formalismo
matemático coerente traduz. Portanto, a desordem permanece nas camadas inferiores do microcosmo. Aparentemente não surge á nossa escala do espírito e
da realidade. É a realidade microfísica que escapa ao nosso conceito de ordem,
por escapar á ordem dos conceitos, ou é o nosso espírito que não consegue
conceber esta outra ordem, a qual não pode passar sem aquilo a que chamamos «desordem»?
Ora esta desordem está presente no microtecído de todas as coisas, sóis,
planetas, sistemas abertos ou fechados, coisas inanimadas ou seres vÍ¥os. É
completamente diferente da desordem ligada ao segundo princípio da termodinâmica. Não é uma desordem de degradação e de desorganização. É uma desordem constitucional, que faz necessariamente parte à& physis, de todo o ser físico. Faz parte —mas como?— da ordem e da organização, não sendo nem
ordem nem organização!
Assim, portanto, a desordem soou pela segunda vez. Pela segunda vez, a ordem física já não é a evidência que suporta todas as coisas. Pela segunda vez, a
ordem e a organização causam problemas e tornam-se um enigma. Desta segunda vez, a desordem é uma desordem que, em vez de degradar, faz existir.
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Mas, tornada inconcebível e incompreensível, fecham-na à chave nos subsolos
microfisicos e formam um cordão sanitário em torno do fulcro das perturbações, a fim de impedi-la de contaminar o resto do universo.

A desordem genésica

Num século, a desordem infiltrou-se cada vez mais profundamente no interior da physis. Tendo partido da termodinâmica, passou pela mecânica estatística e desembocou nos paradoxos microfisicos. No decurso desta viagem,
transformou-se: de resíduo do real passa agora a fazer parte da textura do real.
Mas, tal como a primeira desordem foi enviada para as latrinas, esta é lançada
nas masmorras. E que a ordem cósmica imperial, absoluta, eterna, continua a
reger um universo regulado, esférico, relojoeiro.
Mas eis que, a partir dos anos 20, este universo dilata-se e depois dispersa-se;
mais tarde, nos anos 60, fende-se, divide-se e, subitamente, fragmenta-se.
Um erguer do pano, em 1923, descobre a existência de outras galáxias, que
em breve vão contar-se por milhões, e em cada uma delas fervilha um a cem mil
milhões de estrelas. A partir daí, incessantemente, o infinito recua até ao infinito e o visível dá lugar ao inaudito (descoberta em 1963 dos quasars, em 1968
dos pulsars, e depois dos «buracos negros»). Mas a grande revolução não foi
descobrir que o universo se estende até distâncias incríveis e que contém os
mais estranhos corpos estelares: mas que a sua extensão corresponde a uma expansão, que esta expansão é uma dispersão, que esta dispersão é, talvez, de origem explosiva.
Em 1930, a evidenciação por parte de Hubble do deslocamento em dírecçào
ao vermelho da luz emitida pelas galáxias longínquas permitiu conceber e avaliar a sua velocidade de afastamento em relação a nós e fornece a primeira base
empírica à teoria da expansão do universo. As observações seguintes integram-se nesta teoria, que desintegra a ordem cósmica. As galáxias afastam-se umas
das outras numa deriva universal que parece atingir, por vezes, velocidades,
aterradoras. Em 1965 foi captada uma irradiação isótropa que nos alcança,??
vinda de todos os horizontes do universo. Este «ruído de fundo» térmico pode
ser interpretado logicamente como o resíduo fóssil duma explosão inicial. Esta
mensagem gaguejante, vinda do fim do mundo, atravessou dez a vinte mil
milhões de anos, para anunciar-nos finalmente a extraordinária novidade: o
universo está em migalhas. A partir daí, as descobertas astronómicas, de 1923
até aos nossos dias, articulam-se de modo a apresentar-nos um universo cuja
expansão é o fruto duma catástrofe original e que tende para uma dispersão infinita.
O ordenamento grandioso do grande ballet estelar transformou-se num
salve-se-quem-puder geral. Para lá da ordem provisória do nosso pequeno arrabalde galáctico, que tomáramos pela ordem universal e eterna, produzem-se
factos inauditos, os quais começam a anunciar-se nos nossos telescrítores: explosões fulgurantes de estrelas, colisões de astros, embates de galáxias. Descobrimos que a estrela, longe de ser a esfera perfeita balizando o céu, é uma bomba de hidrogênio ao retardador, um motor em chamas; nascida na catástrofe,
rebentará mais cedo ou mais tarde na catástrofe. O cosmo arde, gira, decom-
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põe-se. Nascem galáxias, morrem galáxias. Já não temos um universo razoável,
ordenado e adulto, mas algo que parece estar ainda nos espasmos da gênese e
já nas convulsões da agonia.
O pilar físico da ordem fora corroído e minado pelo segundo principio. O
pilar microfisico da ordem desmoronara-se. O último e supremo pilar, o da ordem cosmológica, desmorona-se por sua vez. Em cada uma das três escalas
com que consideramos o universo, a escala macrocósmica, a escala microfisica,
a escala da nossa «banda média» física, a desordem surge para reivindicar audaciosamente o trono ocupado pela ordem.
Mas, a partir dai, surge um problema insuspeitado, fabuloso. Se o universo
é diaspora explosiva, se o seu tecido microfisico é desordem indescritível, se o
pegando principio só reconhece uma única probabilidade, a desordem, então
(jomo é que a Via Láctea comporta milhares de milhões de estrelas, como é que
Conseguimos assinalar 500 milhões de galáxias, como é que pudemos ter contado eventualmente como lO'^ o número de átomos no universo visível? Como é
que pudemos descobrir as leis que regem os astros, os átomos e todas as coisas
existentes? Como é que houve desenvolvimento da organização no cosmo, dos
átomos às moléculas, macromoléculas, células vivas, seres multicelulares, sociedades, até ao ser humano, que levanta estes problemas?
Levantemos o problema, já não como alternativa excluindo, por um lado, a
desordem, por outro lado, a ordem e a organização, mas sim como ligação. A
partir daí, a gênese das partículas materiais, dos núcleos, dos átomos, das mo-lêculas, das galáxias, das estrelas e djjs planetas é indissociável duma diaspora e
.duma catástrofe; a partir dai, há uma relação crucial entre o desencadeamento da
desordem, a constituição da ordem e o desenvolvimento da organização.
A partir dai, surge um terceiro e grandioso rosto da desordem, também ele
inseparável dos outros dois rostos que nos apareceram: esta desordem, embora
comporte a desordem da agitação calorífica e a desordem do microtecido da
physis, é também uma desordem de gênese e de criação.
Uma desordem organizadora?
Ora podemos hoje interrogar a possibilidade duma gênese em e pela desordem, regressando á fonte termodinâmica onde surgira a desordem desorganizadora, e onde hoje surge a idéia duma desordem organizadora. É que o desenvolvimento novo da termodinâmica, iniciado por Prigogine, mostra-nos que
não há necessariamente exclusão, mas, eventualmente, complementaridade entre fenómenos desordenados e fenómenos organizadores.
O exemplo dos turbilhões de Bénard vem demonstrar experimentalmente
que fluxos caloríficos, em condições de flutuação e de instabilidade, ou seja, de
desordem, podem transformar-se espontaneamente em «estrutura» ou forma
organizada.
Extraiamos alguns elementos da descrição dos «turbilhões» de Bénard feita
por Prigogine: «Aquecemos uma camada liquida por baixo. Devido à aplicação
desta imposição, o sistema afasta-se do estado de equilíbrio correspondente à
manutenção duma temperatura uniforme na camada. Para pequenos gradientes
de temperatura, o calor é transportado por condução, mas a partir dum grau
crítico, temos em acréscimo um transporte por convecção. A figura mostra
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uma fotografia das células de convecção fotografadas verticalmente. Devemos
notar a disposição regular das células, que têm forma hexagonal. Temos aqui
um fenómeno típico de estruturação correspondendo a um nivel elevado de
cooperatividade ao nivel molecular.» (Prigogine, 1972, pp. 552-553.)
Este exemplo apeirentemente infantil tem um alcance físico e cósmico geral.
Mostra-nos que o desvio, a perturbação e a dissipação podem provocar uma
«estrutura», ou seja, organização e ordem, simultaneamente.
Portanto, é possível explorar a idéia dum universo que constitui a sua ordem e a sua organização na turbulência, na instabilidade, no desvio, na improbabilidade e na dissipação energética.
Mais ainda: procurando compreender a organização viva sob o ponto de
vista da sua maquinaria interna. Von Neumann descobre, durante os anos 50,
na sua reflexão sobre os self-reprodücing automata (Von Neumann, 1966), que
a grande originalidade do autômato «natural» (compreenda-se vivo) é funcionar com a desordem. Em_1959, Von Foerster sugere que a ordem própria à
auto-organizaçào (compreendã-sé organização viva) constrói-se com a desordeih: é a order from noise principle (Von Foerster, 1959). Allan, enfim e sobretudo, elabora a ideia do acaso organizador (Atlan, 1970a, 19720).
Assim, a primeira aparição (termodinâmica) da desordem trouxe-nos a
morte. A segunda (microfisica) trouxe-nos o ser. A terceira (genésica) traz-nos
a criação. A quarta (teórica) liga a morte, o. ser, a criação e a organização.
Tentemos compreender.
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