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Inclusão e Exclusão social – semeando um paralelo entre a perspectiva da 

complexidade e uma leitura sociológica 1 

 
 

Maria Lucia Rodrigues2 
 

 

 
Certas expressões exercem um apelo mais forte à nossa reflexão: inclusão social 

parece ser uma delas. Quase impossível pensá-la sem articulá-la a seu inverso 

ou a seu complementar, a exclusão social. Ao trazer esta questão ao debate a 

proposta é fazer vir à tona a dimensão multifacetada que a relação 

inclusão/exclusão é capaz de proporcionar e discutir, especialmente, a 

correspondência que estabelecem entre si e a contínua preponderância de uma 

sobre a outra.  

 

A inclusão sempre invoca sempre uma forma de presença, de “estar dentro”, de 

“fazer parte de alguma coisa”, “de comungar”, “de partilhar”, de “afiliar-se”. 

Carrega, inicialmente, um significado do bem, se pensarmos que, em princípio, o 

que inclui abraça, integra, envolve; o prefixo in3 que significa “dentro”, evoca a 

sensação de algo aconchegante, acolhedor.  

 

Do mesmo modo com relação à questão da exclusão, cujo prefixo ex 4 significa 

“fora de”,  “exterior  a”,  “à margem de” e, do ponto de vista social, “sem 

                                                 
1 Este texto foi publicado originalmente na Revista Estudos da Complexidade No. 3, Ed. Xamã, São 

Paulo, 2009. 
2 Professora Doutora, Titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social, Coordenadora do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Questões Metodológicas em Serviço Social da PUC/SP-NEMESS. 
3  Etimologicamente, o prefixo in deriva do latim – ‘em’, ‘dentro de’. “De grande vitalidade na língua 

portuguesa, esse prefixo se documenta em inúmeros vocábulos” e, entre as suas  acepções, destacamos:  

“movimento para dentro, introdução...” ( Cunha, Antônio Geraldo da,  Dicionário Etimológico Nova 

Fronteira da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 1982).  Mas, interessantemente, o mesmo prefixo 

exprime a negação ou a privação de alguma coisa como fazem revelar as palavras infelicidade, 

impossibilidade, insensibilidade, etc.. Podemos pressupor que o prefixo in  transita entre o dentro e o fora  

requerendo lógicas contextuais de representação e flexibilidade incessantes do pensamento.  
4  Também do ponto de vista etimológico o prefixo ex deriva da preposição latina mais freqüente na 

linguagem erudita, especialmente do campo das ciências jurídicas, como as palavras ex-ofício, ex-

abrupto, etc.. “Posteriormente, no latim tardio, estendeu-se o uso da preposição para a formação de 

compostos do tipo ‘ex-consul’;  pelo modelo do latim, as línguas  modernas adotaram a preposição 

latina ex em compostos em que, seguida de hífen, ela se liga a substantivos (e/ou adjetivos) que 

denominam estado, profissão ou emprego: ex-tuberculoso, ex-catedrático, ex-presidente etc. (Cunha, 
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possibilidade de integração”, seja na vida social como um todo, seja em algum 

de seus aspectos. 

 

Mas, o modo de incluir-se ou de como se está incluído coloca-nos diante da 

perspectiva multidimensional do significado de inclusão, dos limites e das 

possibilidades que concernem às diferentes estruturas e organizações sociais, 

das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos na vida, das 

possibilidades de acesso e das estratégias de sobrevivência.  Inclusão e exclusão 

mantêm relações recíprocas fazendo resultar desta articulação os dispositivos 

de intervenção das políticas públicas e de reagenciamento das ações sociais 

tanto do Estado como das organizações sociais não estatais.  Só há inclusão social 

porque existe exclusão social.  

 

Diferentes ensaios e estudos já problematizaram o significado da inclusão social 

mas quase sempre na contrapartida das análises sobre a questão da exclusão 

social. Para nossa reflexão escolhemos como referência textos de dois autores: 

Saül Karsz  5 e Edgar Morin  6. Tomaremos como ponto de partida  o artigo de 

Karsz, “A exclusão: falso conceito, velho problema”7; em seguida, 

procuraremos identificar, na perspectiva da complexidade, teoria sistematizada 

por Edgar Morin, um eixo reflexivo sobre a questão da inclusão social. 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

                                                                                                                                               
Antônio Geraldo da, Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 

1982). 
5 Sociólogo, filósofo e mestre de conferências na Universidade de Paris V, membro da Associação de 

Práticas Sociais, consultor e formador em estratégias de intervenção social. Organizou a obra L’exclusion, 

definir pour em finir publicada pela Ed. DUNOD, Paris, 2004, reunindo artigos de Michel Autès, Robert 

Castel, Monique Sassier, Richard Roche.  Propõe, com o livro, “(...) fazer passar a exclusão de um estado 

de evidência ( ...)  ao estatuto de questão, de categoria do pensamento – de categoria a se ultrapassar” 

(p.IX). 
6 Pesquisador emérito do Centre National du Recherche Social – CNRS/Paris, formado em história, 

filosofia, direito, sociologia é o autor e sistematizador da teoria da complexidade. Tem sua principal obra 

“O Método”, publicada em seis volumes, além de uma série de outras publicações que versam sobre a 

ética planetária, a regeneração da vida, o valor da afetividade, a reforma do pensamento, entre outras, 

como argumentos para uma nova política de civilização.  
7 Cf. Karsz, S.,  « L´exclusion : faux concept, vrai problème » . Em :  L´exclusion, definir pour en finir, 

op. cit., p. 99-168. 
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 Karsz  inicia seu texto com uma apresentação da problemática, seguida da 

interrogação crítica de seu uso e dos conceitos, identificando, por fim, os 

pressupostos e as implicações teórico-políticas,  a que remete a exclusão social. 

O desenvolvimento do texto se estrutura em três momentos, cada qual com 

subdivisões internas que aqui reproduzimos:  

1. A exclusão posta em cena -  a) a estranha familiaridade da exclusão, b) há exclusão e 

exclusão –  uso genérico e específico. 

2. A exclusão posta em causa -  a) uma categoria polissêmica, b) uma categoria 

paradoxal, c) uma categoria especular, c) uma categoria consensual. 

3. A exclusão posta em estrutura -  a) dois pressupostos da categoria exclusão, b) o 

estatuto da noção de exclusão, c) definir para suprimir. 

 

1º. momento – A exclusão posta em cena 

 “Não é excluído quem quer”, diz  Karsz, ao  afirmar que para vivenciar a condição 

de exclusão “(...) os indivíduos e os grupos devem conhecer certas trajetórias e 

características relativamente típicas em termos de emprego, escolaridade, habitação, vida 

familiar, etc.” (p.100). Essas características e trajetórias constituem a condição 

necessária expressamente estudada sobre os trabalhos de exclusão, nos 

discursos que encontramos na mídia e na literatura comum.  Geralmente, 

afirma, é o que aquece nos discursos políticos, o que reforça os objetivos sociais 

das organizações assistenciais e das políticas públicas (cf. p. 100).  

 

Procura demonstrar a amplidão e a disseminação da palavra exclusão, suas 

ramificações e a força de seus efeitos teóricos e políticos que a transforma, ora 

em motivo de intervenção social, ora em vacância de seu próprio sentido.  

Colocada em cena desde 1965, seu uso mais contemporâneo data de 1990, 

concentrando, a partir daí, significados que remetem a outras questões sociais 

tais como, a divisão de trabalho,  o desemprego, entre outros.  O termo reúne 

uma gama de representações que procedem da reestruturação industrial e 

financeira, da precarização do trabalho, do processo de mundialização, da 

expansão dos efeitos do capitalismo, das formas de organização social e dos 



 4 

valores implícitos e explícitos da sociedade. A exclusão social passa a ser 

compreendida como uma categoria interprofissional e interdisciplinar que 

transita e ultrapassa a esfera econômica e política relacionada à condição de 

precarização e de fragilização das populações.  Expressa ainda, do ponto de 

vista subjetivo, a renegação da alteridade, a exclusão do outro; e nesse sentido 

ela é multiforme e díspare – vai das práticas médicas,  às psicossociais, 

artísticas, políticas,  etc. (cf.p.103). 

 

A exclusão se inscreve ora na denúncia ao ultraliberalismo, ora justifica o 

liberalismo social –  é, afirma Karsz, o leque  da esquerda plural francesa. Para 

alguns, a exclusão é natural: faz parte da sociedade (escravos, estrangeiros, 

pobres, ricos, etc.); advém não de uma conjuntura mas da estrutura que 

atravessa épocas e sociedades.  Noção sem margem  e sem limites,  pode  ser 

tratada desde a habitação até a questão amorosa e, nesse sentido, provoca 

criticas e divagações.   “O largo leque de presença da exclusão faz com que nos 

sintamos excluídos em algum momento” (p.103-104).  Ligada à dimensão subjetiva 

dos indivíduos, dá visibilidade às suas dificuldades,  aos processos de 

adaptação às necessidades crescentes das sociedades, ao caráter desumano da 

economia, às coerções do domínio político. O estranho crescimento da 

tendência individualista pode ser considerado como uma proteção, um 

mecanismo de defesa em relação à exclusão.  

 

Considerada, assim, em suas múltiplas facetas e na pluralidade de significações, 

a exclusão adquire um sentido genérico, de caráter estrutural  e ao mesmo 

tempo específico, em situações conjunturais.   

 

Karsz conclui as análises desse primeiro momento afirmando a importância dos 

estudos sobre a exclusão social porque são eles que possibilitarão a reflexão 

sobre a eficácia das estratégias de intervenção das práticas  e das políticas 

sociais. 
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2º. momento –  A exclusão posta em causa 

O autor interroga a problemática do ponto de vista crítico.  Partindo de uma 

análise empírica (das diferentes políticas públicas voltadas à exclusão social, de 

trabalhos conduzidos pelo Serviço Social e organizações assistenciais) e teórica  

(buscados em fontes bibliográficas de natureza econômica, sociológica, 

histórica, psicológica),  propõe quatro pontos para compreender a exclusão, 

qualificando-a como uma categoria polissêmica, paradoxal, especular e consensual.  

 

A dimensão polissêmica da exclusão está no seu caráter “generalista, inesgotável e 

desmesurado”(p. 118), na extensão de seus usos diversificados, na sua 

transversalidade, na capacidade para significar numa só palavra situações 

diferentes e “lógicas radicalmente heterônomas”,  apoiando-se assim, “em uma 

maleabilidade extrema que constitui  toda  a sua  riqueza”(p. 120). 

 

É paradoxal na medida em que permite o trânsito e a convivência entre  inclusão 

e  exclusão. Por exemplo, a droga exclui os indivíduos de certo contexto mas os 

inclui em outros: os excluídos estão na sociedade,  incluídos portanto, eis o 

paradoxo; “(...) são eles os exilados do interior”(p.123). Podemos pensar assim que, 

de algum modo,  os chamados excluídos são também inseridos, isto é,  

incluídos ainda que no desemprego, na doença física, na pobreza, na ausência 

de perspectiva  para a vida, etc.. 

 

Como uma categoria especular,  a exclusão “compreende os destinatários e 

igualmente os emissores” (p.129). Ela mobiliza e inspira uma grande rede política, 

institucional, administrativa que tem domínios de intervenção específicos. A 

exclusão estimula o prazer dos teóricos e dos políticos (cf. p.130-131), como um 

espelho;   os incluídos dela se ocupam e com ela se envolvem – nas carreiras, 

perfis de cargos, etc. –  criando-se empregos (consultores, formadores) e 

produzindo-se modalidades inéditas de laços sociais (políticas transversais, 

redes de cidade-hospital, etc.). Inverso da moeda relativamente à inclusão e 

espelhando-se em sua contrariedade, a exclusão é a não - inserção.  
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Como categoria consensual a exclusão – “a palavra e a coisa” (p. 134) –  minimiza 

desacordos e divergências sobrepujando-os nas convergências e afinidades. O 

consenso guarda uma necessária indefinição que não deve ser esclarecida, 

aprofundada, como se fora um mal-entendido consciente e partilhado.  

 

Reafirmando o caráter paradoxal da relação exclusão/inclusão sob o ângulo 

consensual, existem dois personagens centrais:  “os in   e os out, os incluídos que 

estão na sociedade e são da sociedade e os excluídos que, certamente, estão na sociedade 

embora não sejam da sociedade” (p. 136). Os homens são in  ou  out na medida em 

que partilham os mesmos objetivos e ideais que uns conseguem realizar e 

outros não, ou realizam mal. Seus interesses individuais e coletivos divergem 

mas no seio de desejos e finalidades convergentes. 

 

3º. momento – A exclusão posta em estrutura 

O autor propõe a análise de dois pressupostos da categoria exclusão, discutindo 

suas implicações teórico-políticas.  Em seguida, expõe o que entende como 

estatuto da noção de exclusão. E encerra com o sub-item intitulado definir para 

suprimir. 

 

O primeiro pressuposto é que a categoria exclusão requer“(...) a lógica da 

ideologia e a mobilização de uma ideologia específica”(p. 141). Como é impossível a 

neutralidade ideológica e política, “a exclusão veicula uma visão de conjunto das 

sociedades contemporâneas, uma concepção de mundo de perspectiva globalizante em 

que não intervém nem exploração nem dominação, e nem mesmo coerção”, mas  uma 

“linha de demarcação hoje fundamental”  conceituada na idéia de “fratura social”. É 

esta linha que permite interpretar “a situação de certas populações” sem precisar 

“aderir ou superar os conceitos de classes sociais e de lutas de classes”(p.145).  

 

Como segundo pressuposto, a exclusão requer também “a lógica do inconsciente, 

e particularmente, certas configurações inconscientes” (p. 148). Expressa  
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particularidades humanas, remete a  experiências subjetivas:  “ela ressoa com 

maior ou menor força na medida em que, ao longo de toda a vida, cada um de nós pôde 

viver separações, perdas, e mesmo rejeições relativamente a alguém ou a alguma coisa”. 

Assim, “situações concretas e materiais chamadas de exclusão atualizam sentimentos 

arcaicos, tornando pregnantes, agudas, ou mesmo dolorosas, certas construções 

inconscientes“, o que permite compreender a “sobrecarga emocional que envolve a 

questão da exclusão”(p. 149). 

 

Quanto ao estatuto da noção de exclusão, há que se considerar, entre outros 

aspectos, a situação atomizada dos excluídos: “faltam-lhes interesses comuns e, 

consequentemente, capacidade para apresentar reivindicações partilhadas”. Configura-

se uma espécie de “realidade irreal dos excluídos” (p. 154). Por isto mesmo, a 

noção de exclusão “mobiliza uma condição teórica sine qua non: as ciências 

sociais e humanas “( p. 156). São elas que “dão forma” e  “sentido”, 

conceitualizando a realidade dada: “elas constituem, constroem aquilo de que se 

ocupam” (p. 156). 

 

Finalmente,  “definir para suprimir” – escolhido também como título geral do 

livro  como um todo -  é o  subtítulo que fecha este momento e completa o 

artigo.  Nele o autor  faz uma revisão dos aspectos abordados, articulando-os de 

modo particular  e dando reforço a alguns deles. Dentro desta configuração, 

selecionamos e reproduzimos passagens que, a nosso ver, problematizam a 

exclusão, e que julgamos importante destacar (p. 159-168): 

- o termo exclusão põe em cena sempre uma problemática de conjunto; 

- terrena, a exclusão não está, de modo algum, inscrita na ordem normal das coisas, na 

trajetória supostamente necessária dos indivíduos e dos grupos; 

- é imperioso caracterizar com muita precisão a causalidade histórica complexa da qual 

resulta a exclusão. É por isto que esta categoria cruza com os conceitos de classes e de 

lutas de classes; 

- a exclusão funciona como um avatar modernista da predestinação: é o que enuncia o 

clichê liberal ...; 
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- trabalhar sobre a exclusão equivale a tomá-la não como um conceito, isto é, como uma 

explicação a debater, mas como um sintoma: a decifrar, a interpretar; 

- a exclusão superestima ou subestima as condições materiais mas mobiliza uma outra 

dimensão, assim como exclui, inclui no seio da mesma sociedade; os chamados excluídos 

estão na sociedade ao mesmo tempo em que nela são incluídos; 

- a exclusão social concerne aos desníveis entre, de um lado, os funcionamentos 

econômicos, institucionais, sanitários, jurídicos, educativos, psíquicos e, de outro, a 

representação daquilo que estes funcionamentos supostamente devam ser, as finalidade 

que supostamente devam ter, os benefícios que presumidamente devam trazer para todo 

mundo; 

- a exclusão diz a que ponto as ideologias desempenham papeis essenciais na existência 

individual e coletiva, a que ponto elas ajudam a viver, frequentemente a sobreviver, por 

vezes a morrer; 

-  o conceito de ideologia indica a orientação dos valores, seu vetor, fornece um 

princípio para explicar como e porque alguns valores são chamados de normais, 

alguns tornam-se hegemônicos e outros subordinados. O conceito de ideologia lembra 

que toda normalidade é uma construção histórica, em função de determinadas relações 

de força, de determinadas alianças: normalidade e anormalidade são relativas, 

retificáveis, perecíveis. Esse conceito não oblitera a questão das classes sociais, 

sublinhando ao mesmo tempo que elas jamais se reduzem à sua dimensão econômica; 

- é o valor-trabalho que constitui o núcleo duro da inserção (inclusão): o valor 

trabalho, o trabalho enquanto valor; são esses valores que fazem parte de 

configurações ideológicas precisas; 

- em nada espirituais ou etéreas, as ideologias não se encontram em estado de levitação 

acima das condições históricas concretas sob as quais os homens nascem, vivem e 

morrem. Elas intervêm na materialidade das relações sociais, no coração das relações de 

produção, distribuição e troca. São dimensões atuantes nas funções e nos papéis públicos 

e privados, na sua distribuição, na maneira de assumi-los, de contestá-los, de afastá-los. 

Elas agem nos corpos, na forma dos corpos, nos seus odores, nas seduções e nas 

repulsões que  inspiram, na sua fome, nos seus estigmas, na alegria e no sofrimento que 

os corpos propiciam. As ideologias têm a ver com a esperança, a espera, o projeto, a 

resignação, a revolta...; 



 9 

- a exclusão põe em jogo as modalidades, as determinações, o preço, e igualmente os 

sofrimentos e as alegrias da paz social – para os  assim chamados excluídos e para os 

supostamente incluídos. 

 

Assim, para Karsz é possível constatar que não sendo uma nova questão, a 

exclusão é, contudo, a interface da inclusão social, uma maneira persistente de 

colocar – e de esquivar – a questão social que anima desde seu nascimento, as 

sociedades com projeto democrático. As políticas públicas nascem da exclusão 

social; são os excluídos que lhes interessam mas é à inclusão que se devotam 

suas forças de intervenção social.  Não se trata de um tema que encerra ou 

conclui uma discussão mas que, ao contrário, como sugere o autor, coloca em 

andamento constantes movimentos de reflexão, de construção e desconstrução. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Enquanto Karsz trata prioritariamente da exclusão, fazendo aparecer a inclusão 

como seu contraponto, e abordando-as no plano sociológico, Edgar Morin 

discute a inclusão e a exclusão como componentes da constituição ontológica do 

Eu, do modo de ser do sujeito. A base da constituição do sujeito, para Morin, é 

bio-lógica e antropossocial. Desta base, pode-se dizer, decorre necessariamente 

a sociabilidade humana. Assim, a qualificação “social” integrada aos conceitos 

de inclusão  e exclusão – segundo um ângulo  eminentemente sociológico –  não é 

tratada por  Morin como significado fundamental, mas pode-se encontrá-la 

como  uma decorrência.  

 

Mais especificamente, no  texto,  “A noção de sujeito”8,  Morin  traz à tona um 

dos pontos de partida para compreender  inclusão e exclusão na perspectiva da 

complexidade. “O sujeito aparece na reflexão sobre si mesmo e conforme um modo de 

conhecimento intersubjetivo, de sujeito a sujeito, que podemos chamar de compreensão” 

(p.118). Sugere a idéia de uma autonomia que é  “(...)  inseparável da idéia de auto-

                                                 
8 Morin, E. “A noção de sujeito”. Anexo 2 de A Cabeça bem feita – repensar a reforma, reformar o 

pensamento, p. 117-128. 
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organização 9. A autonomia de que falo não é mais uma liberdade absoluta, emancipada 

de qualquer dependência, mas uma autonomia que depende de seu meio ambiente, seja 

ele biológico, cultural ou social” (p.118).  Somos autônomos só a partir de uma 

dependência  original em relação à cultura, ao contexto em que vivemos, ao 

núcleo de que fazemos parte.  

 

Por um lado, vincula a  noção de autonomia ao conceito de indivíduo. É esta 

noção que remete ao sentido de exclusão: ela significa  que somos únicos, isto é, 

individuais em nossa organização genética, como efeito de nosso patrimônio 

hereditário; só eu posso falar do lugar que ocupo, ninguém mais; o eu ocupa um 

lugar  egocêntrico, que o distingue do que lhe é exterior e de qualquer outro eu.   

Porém, e ao mesmo tempo, cada eu  compõe  o conjunto da espécie humana e é 

esta idéia que remete ao sentido de inclusão. O indivíduo autônomo é também 

dependente biológica, cultural, socialmente 10. O eu  que é singular é, ao mesmo 

tempo, subjetivo e objetivo, portanto, dual. E é por isto que ele comporta, ou 

melhor requer, a inclusão do outro. O princípio de exclusão está, assim,  ligado 

inseparavelmente ao princípio de inclusão: “ É porque o sujeito traz em si mesmo a 

alteridade que ele pode comunicar-se com outro. É por ser produto unitário de uma 

dualidade ... que ele traz em si a atração por um outro ego. A compreensão permite 

considerar a outro não apenas como ego alter, um outro indivíduo sujeito, mas também 

como alter ego, um outro eu mesmo, com quem me comunico, simpatizo, comungo. O 

                                                 
9 “A organização e a auto-organização são propriedades fundamentais da teoria da complexidade. A 

organização nasce de encontros aleatórios, por princípios físicos e naturais, que promovem a 

interação desses encontros num todo; assim, todos os termos estão em complementaridade e 

antagonismo uns com os outros. Decorrente de processos de múltiplas interações, a organização 

associa e conjuga os movimentos de ordem e desordem que resultam dos diferentes fenômenos e 

acontecimentos que ocorrem no universo. Não há evolução do mundo cósmico sem a desordem e é ela 

quem fomenta a organização. A ‘ (…) auto-organização, que caracteriza os fenômenos vivos, 

comporta um processo permanente de desorganização que transforma em processo permanente de 

reorganização’ (Morin,1994, p.156 in  “Ciência com consciência”). Desta forma, a auto-organização 

resulta do jogo das inter-relações com o meio, com os sistemas, tanto interno (endoreferente), quanto 

externo (exoreferente)” - Rodrigues, M.L. e Limena, M.M.C, 2006, p.25. 

 
10 “Quando consideramos nossa dupla dependência, a de Genos (o gene) e a de Oikos (o meio), podemos 

perceber que a dependência de Genos busca autonomia individual em relação a Oikos, e que depender 

de Oikos nutre essa autonomia. O fechamento genético do indivíduo o impede de ser destruído pela 

invasão de determinismos exteriores, e sua abertura fenomênica lhe permite constituir e desenvolver suas 

práticas autônomas” (Morin, 1999, p. 16-17 in Revista Margem No.9). 



 11 

princípio de comunicação está, pois, incluído no princípio de identidade e manifesta-se 

no princípio de inclusão” (p.123). 

 

Inclusão e exclusão são dialógicas 11 porque mantêm uma relação que, embora 

em contraposição, são indissociáveis numa mesma realidade. Essa associação 

contraditória permite conceber a complexidade de ações e de pensamentos que 

dela se desdobram: o que a exclusão inclui  e, conseqüentemente, o que ela exclui.  

 

xxxxxxxxxxxxxxx  

 

Ressalvada as diferenças entre Karsz e Morin, é possível visualizar um ponto de 

convergência entre suas posições. Morin não fala de uma exclusão adjetivada 

(social), usando o termo para explicitar a identidade única de cada um: poderia 

ser  antes compreendida  como exclusividade, isto é, como unicidade ou 

singularidade de cada eu. Neste sentido, a exclusão não envolve a alteridade 

mas não é sua renegação. Pelo contrário,  a exclusão apela para a inclusão, ou, 

como dissemos, requer a inclusão do outro. Isto significa que a relação entre 

exclusão e inclusão tal como usa Morin, incorpora o  nós  no  eu  e o eu  no nós. 

Mas, se pensarmos um pouco mais,  esta incorporação é o fundamento da 

sociabilidade humana, é o solo constitutivo donde deriva o adjetivo “social”.  

 

Assim, embora diferenciados,  os conceitos utilizados por Karsz e Morin, 

podem ser relacionados e até complementares. Podemos encontrar no 

pensamento complexo, elementos básicos para uma reflexão sobre o significado 

da qualificação “social” nos conceitos de exclusão e inclusão. Entendemos, 

principalmente,  que as relações de sociabilidade deveriam sempre garantir a 

exclusividade, a unicidade do meu eu, como também a dos outros. Ser eu  e ser 

                                                 
11  Morin indica três princípios que articulados entre si, constituem fundamentos para compreensão da 

teoria da complexidade, são eles: dialógico, recursivo e hologramático. O princípio dialógico que cabe 

aqui lembrar (...) é aquele que requer a conjugação e a associação de instâncias  contraditórias, 

relacionadas a determinado fenômeno, que propõe a convivência de antagonismos e oposições. Esse 

princípio mantém a tensão entre a ordem e a desordem, concebendo-as não como dualidade, mas 

associando-as ao mesmo tempo como complementares e antagônicas, produzindo, assim, organização e 

complexidade (Rodrigues, M.L. e Limena, M.M.C., 2006, p.20) 
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nós não é privilégio de alguns, mas direito constitutivo de todos os homens.  Isso 

quer dizer que, para Morin, a exclusão social (agora adjetivada) encontra sua 

origem, seu fundamento, nas distorções da sociabilidade.   

 

Ao tempo em que podemos ser insignificantes como partícula de vida, afirma 

Morin (1999), contemos a “(...) plenitude da realidade humana, com a consciência, o 

pensamento, o amor, a amizade, e a própria totalidade da humanidade, sem deixar de ser 

a unidade elementar da humanidade “(p.17). 

 

Nas obras Introdução a uma política do homem, Uma política de civilização, O espírito 

do tempo, O vivo do sujeito, Terra-Pátria, entre outras,  Morin demonstra sua 

trajetória  em busca dos fundamentos perdidos para redescobrir suas bases 

filosóficas e teóricas. Mesmo sem trabalhar a inclusão social centralmente, 

problematiza, a todo  momento, as grandes questões da humanidade, a partir 

das relações dos homens entre si em escala planetária e reconciliadas com a 

natureza. Reafirma a necessidade de que prevaleça uma qualidade de vida e de 

resistência política capaz de superar as barbáries do capitalismo (desemprego, 

exclusão, fragilização, humilhação, etc.);  ao mesmo tempo, que se possa fazer  

ressurgir o homem em sua poética de existência,  numa  política de civilização de 

caráter  multidimensional para retomar as aspirações de conjugação transpondo 

as disjunções de conhecimentos e  as vulnerabilidades contemporâneas dos 

valores éticos e sociais.   

 

Solidarizar, revitalizar, conviver, são imperativos que o autor indica para 

resistir à desumanização do humano na direção de uma possível restauração do 

sujeito responsável. Talvez a inclusão social no âmbito da complexidade  tenha 

como eixo condutor a esperança que, na esteira de sua força e amplitude 

histórica, continua a acalentar as expectativas de todos os homens. 
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