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ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E A OBRA DE EDGAR MORIN: RELAÇÕES
COM ESTUDOS CRÍTICOS, INSTITUCIONALISMO E CIÊNCIAS DA COMPLEXIDADE

Pretende-se situar a obra de Edgar Morin no campo dos estudos organizacionais. Parte-se,
para tanto, de algumas constatações que apontam em direções contrárias: a) a emergência dos
estudos organizacionais (ou teoria organizacional) tem sido caracterizada, especialmente desde meados do século XX, pela dispersão e fragmentação (REED, 1999); b) a obra de Morin,
especialmente a série La Méthode, apresenta-se como uma contribuição epistemológica para
as ciências sociais e naturais e, no que tange aos estudos organizacionais, destaca-se por enfatizar o conceito de auto-eco-organização e religar saberes e disciplinas, além de níveis organizacionais (individual, interacional, organizacional, societário e civilizatório, conforme classificação de CHANLAT, 1996). Argumenta-se que o pensamento complexo, no âmbito dos
estudos organizacionais, ganha densidade analítica na medida em que se considere especialmente (mas não de forma exclusiva) sua relação com as seguintes perspectivas teóricas: a)
estudos críticos em administração; b) teoria institucional; c) ciências da complexidade. A
contribuição de Morin aos estudos organizações situa-se entre estas três tendências, sem privilegiar uma abordagem direta das organizações como fenômenos sociais e institucionais, mas
com uma contribuição epistemológica e crítica do fenômeno sistêmico-organizacional em
suas diversas formas e níveis de análise, partindo da física e da biologia para a antropossociologia, a antropolítica, a educação e a ética, em busca explícita de uma mudança de paradigma
(não limitando-se às chamadas comunidades científicas, conforme fez Kuhn, 1970). Para Morin (1991; 1998; 2005) – há basicamente dois grandes paradigmas – embora cada um deles
contenha paradigmas menores, vinculados a autores clássicos, metáforas (MORGAN, 2005;
BURREL; MORGAN, 1979) ou ciências particulares – em disputa no meio acadêmico contemporâneo: o disjuntor-redutor e o da complexidade. A noção de paradigma é aqui utilizada
como sinônimo de metateoria, por transcender qualquer teoria, permitir a reflexão sobre as
teorias e sobre suas limitações. O primeiro paradigma, vinculado à revolução científica moderna, separa objeto e sujeito, qualidade e quantidade, estabelecendo polaridades no pensamento das sociedades urbano-industriais, com raízes históricas no século XVI (e mesmo antes), e favorecendo a emergência das chamadas ciências particulares, assim como o afastamento da filosofia em relação a todas as formas de ciência. Houve uma diáspora entre filosofia e ciências, que gerou mais tarde o que Postman denominou “tecnopólio”, ou a rendição da
cultura à tecnologia (POSTMAN, 1994). A cultura dita científica é separada (princípio de
disjunção) das chamadas humanidades, com diferentes ênfases, desde o cartesianismo, o mecanicismo, o empirismo, o taylorismo, o positivismo, o funcionalismo e o estruturalfuncionalismo. O segundo grande paradigma – chamado da complexidade ou pensamento
complexo – se fundamenta, por um lado, na segunda revolução científica, ocorrida com a emergência da física quântica e subatômica na primeira metade do século XX, e, por outro, na
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terceira revolução científica, que se expressa pelos diálogos multi, inter e transdisciplinares,
na busca de respostas a problemas crescentemente complexos e interligados pela própria dinâmica histórica. Enquanto o paradigma disjuntor-redutor separa as formas de conhecimento
ou as reduz a fórmulas abstratas e simplificadoras, o paradigma da complexidade associa sem
fundir e distingue sem separar as diversas formas de conhecimento, contribuindo com uma
percepção crítica, emancipadora e prudente da ciência (MORIN, 1986; 1998; 2005; ETKIN;
SCHVARSTEIN, 2005; VASCONCELOS, 2002; NICOLESCU, 1996). As relações entre o
paradigma da complexidade e os estudos organizacionais ainda estão em processo de definição, carecendo de análises específicas quanto às características e limitações das três perspectivas acima destacadas. Preliminarmente, considera-se que a perspectiva dos estudos críticos
(CLEGG; DUNKERLEY, 1977; ALVESSON; DEETZ, 1998; GUERREIRO RAMOS, 1981;
CHANLAT, 2000; DAVEL; ALCADIPANI, 2003) parece aproximar-se mais do paradigma
da complexidade que as duas outras perspectivas à medida que se estende sua interdisciplinaridade; em segundo plano, considera-se que as duas outras perspectivas mantêm vínculos
principalmente com o paradigma disjuntor-redutor, embora contenham contribuições de grande relevância para a compreensão da dinâmica das organizações e das instituições. A perspectiva dos estudos críticos encontra suas bases socioculturais na Europa, mas também no Brasil,
por intermédio de Guerreiro Ramos, Fernando Prestes Motta e Maurício Tragtenberg. A perspectiva institucional tem suas bases nos Estados Unidos, com Philip Selznick (FACHIN;
MENDONÇA, 2003), com relevantes contribuições de autores ingleses, inclusive de Giddens,
por meio da sua teoria da estruturação (GIDDENS, 1989). A perspectiva das ciências da complexidade também tem suas bases socioculturais nos Estados Unidos, especialmente a partir
dos estudos do Santa Fe Institute (BATTRAM, 2004; KAUFFMAN, 2004), difundindo-se a
partir daí para a Inglaterra e diversos outros países. Argumenta-se que há uma relação de antagonismo e complementaridade entre estas três perspectivas e o paradigma da complexidade,
mas com diferentes ênfases: na relação com os estudos críticos há um potencial de complementaridade maior, enquanto que, na relação com as outras duas perspectivas, complementaridade ou antagonismo dependem de análises mais específicas, circunstanciais (temas, autores). Os autores que defendem a teoria institucional posicionam-se a partir das ciências sociais, partindo de uma abordagem positivista, funcionalista, estrutural-funcionalista (sistemismo
parsoniano, sociologia funcionalista da ciência), com um viés reducionista e disjuntor em relação às contribuições da física e da biologia contemporâneas. A abordagem epistemológica
desta perspectiva parece delimitada pela fenomenologia e pelo construtivismo, embora tenha
raízes positivistas. Os autores que defendem as ciências da complexidade ou teoria da complexidade com freqüência limitam-se a tangenciar a problemática epistemológica e buscam
uma forte interação entre ciência e tecnologia, especialmente a partir da informática e da simulação de modelos computacionais, com alguma interpretação da teoria dos sistemas no
tratamento dos sistemas complexos adaptativos (HOLLAND, 2005). Neste sentido concebem
o que Morin define como complexidade restrita (MORIN, 2007; ALHADEFF-JONES, 2008).
Mas há sinais de abertura desta perspectiva para os temas ecológicos, sociais e éticos, especialmente na abordagem da administração (BATTRAM, 2004). No Brasil, com crescente frequência promove-se uma mescla entre a perspectiva do pensamento complexo e a das ciências
da complexidade (WITTMANN, 2008; AGOSTINHO, 2003; ROCHA NETO; IAROZINSKI
NETO; NEHME, 2008; MARIOTTI, 2010), sem uma articulação com os estudos críticos e/ou
com a perspectiva institucional. Conclui-se que, no processo de inserção do pensamento complexo no âmbito dos estudos organizacionais, há um sério risco de simplificação e estreitamento da obra de Morin, especialmente quando se enfatiza a dimensão gerencial e instrumental.
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