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RESUMO

O presente artigo busca apresentar as ideias do pensador francês Edgar Morin para a educação do século XXI,
demonstrando sua constante busca por uma reforma do ensino atual, referenciando assim, uma nova postura
paradigmática a ser enfrentada pelos envolvidos na educação, destacando, desta forma, a necessidade da
emergência de um trabalho realizado com mais comprometimento em relação aos problemas presentes na
atual sociedade. Para tanto, tivemos como referenciais teóricos Morin; Ciurana; Motta (2003), Morin (2003),
Morin (2007) e Gomes (2010). Nossa pesquisa é de cunho teórico e qualitativa, a qual nos possibilitou um
melhor aprofundamento sobre o pensamento complexo e suas vertentes na área da educação, tendo como
foco principal o pensamento de Edgar Morin, como também a ideia da transdisciplinaridade.
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ABSTRACT

This article seeks to present the ideas of French thinker Edgar Morin for the education of the century,
demonstrating its constant search for a reform of the current school, so referencing a new paradigmatic
approach to be faced by those involved in education, highlighting thus the need for the emergence of a work
with more commitment in relation to the present problems in society today. For that, we as theoretical
frameworks Morin; Ciurana; Motta (2003), Morin (2003), Morin (2007) and Gomes (2010). Our research is
theoretical and qualitative nature, which allowed us a deeper understanding of the complex thinking and its
variations in education, focusing mainly on the thought of Edgar Morin, as well as the idea of
transdisciplinarity.
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INTRODUÇÃO

Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nohoum, nasceu em Paris, em 8 de Julho de 1921. É filho de um casal de
judeus sefardistas, descendentes dos judeus expulsos da Península Ibérica no final do século XV. Estudou
Direito, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Economia; declarou-se ateu e não se define em uma área
específica do conhecimento. Em 1941, adere ao Partido Comunista e entre 1942 e 1944 participou da
Resistência Francesa à ocupação nazista, durante a II Guerra Mundial, como tenente das Forças Combatentes
Francesas, adotando o codinome Morin.
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Escreveu seu primeiro livro “O Ano Zero na Alemanha”, publicado em 1946 e a partir de 1949 distancia-se do
Partido Comunista, do qual foi excluído em 1951 por lutar contra o Stalinismo.

Edgar Morin é pesquisador emérito do CNRS (Centre National de La Recherche Scientifique). É autor de mais
de trinta livros, entre eles: “O Método” (6 volumes), “Introdução ao Pensamento Complexo”, “Ciência com
Consciência” e “Os Sete Saberes Necessários a Educação do Futuro”. É considerado um dos principais
pensadores sobre a complexidade do século XX e XXI.

Assim, procuramos, neste artigo, aprofundar a discussão sobre as possíveis contribuições de Edgar Morin para
uma educação escolar transdisciplinar no século XXI.

A partir de então, no decorrer das leituras exploratórias para a abordagem da temática mencionada – como:
Morin; Ciurana; Motta (2003), Morin (2007) e Morin, (2003) – , verificou-se a presença de um constante
esforço na busca da superação da crise contemporânea. Por isso, a importância de se buscar um novo
caminho para a atual crise, pois se continuarmos só visando o desenvolvimento técnico e econômico,
estaremos em direção a uma catástrofe multifacetada e generalizada (MORIN, 2007).

O enfoque deste artigo é sobre as ideias de Edgar Morin para a área da educação, mais precisamente suas
ideias para uma reforma do ensino no século XXI, visto que o tema possibilita uma reflexão para a superação
dos problemas atuais na educação. Pois, o atual sistema de ensino desenvolve um aprendizado que isola os
objetos, separa as disciplinas e dissocia os problemas cooperando assim, para a formação de especialistas e
ignorando a subjetividade, a afetividade e a criação livre do aluno (MORIN, 2003).

PARADOXOS DO SÉCULO XX E XXI: IDEIA DE SIMPLIFICAÇÃO X INSEPARABILIDADE DO
FENÔMENO E SEU CONTEXTO

É notável o avanço da ciência e da tecnologia, contudo, vimos que as questões humanas não tiveram este
mesmo avanço, pois, por exemplos: ainda presenciamos avassaladoras guerras civis que acabam alastrando a
violência entre os homens; presenciamos seres humanos ainda em situação de escravidão; mulheres
independentes financeiramente, que sustentam o lar, mas que, ao mesmo tempo, sofrem graves violências de
seus companheiros; escolas que não têm a mínima estrutura física, material e/ou humana de estarem
funcionando; professores desvalorizados financeiramente e moralmente, dentre outros fatores.

Por isso, Morin (2007, p. 21) enfatiza que “o desenvolvimento do conhecimento é poderoso meio de detecção
dos erros e de luta contra as ilusões”. Dessa forma, para o autor, a educação, deve, de início, dedicar-se a
identificação da origem desses erros e ilusões que nos causam cegueiras.

Vivemos hoje em um verdadeiro culto ao consumismo e a competição, que acabam ocultando as necessidades
humanas básicas e essenciais como a liberdade de ser e de fazer opções e escolhas próprias, por estarmos
inseridos em um paradigma que prescreve a disjunção, a redução da totalidade complexa e a simplificação,
nos direcionando assim a caminhos do individualismo e negando a importância dos demais seres do cosmo
(MORIN, 2007).

Somos seres originários do cosmo, da natureza, no entanto, nosso pensamento e nosso atual modo de vida
nos fazem distanciarmos de tudo isso, através da falsa racionalidade a qual trabalha para um progresso em
que só direciona seus estudos a razão, eliminando as demais esferas que fazem parte do homem enquanto
ser social.

O ser social é substância histórica, isto é, mesmo mantendo vínculo com a natureza,
dela se distancia por meio de sua necessidade e capacidade de produzir e reproduzir
sua existência a partir de mediações postas que inexistem na esfera natural, tais
como a ideologia, a linguagem, a cultura, os mitos, as crenças etc (GOMES, 2010, p.
72).
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O pensamento de Gomes (2010) trata o homem como um ser absoluto ou relativamente superior a natureza
e, por isso, se distancia dela pelo fato dele acreditar na sua capacidade única de transformação diante daquilo
que o rodeia. Dessa forma, pudemos constatar uma concepção que acaba afirmando que a complexidade
humana deve ser compreendida a partir de uma distância relativa à natureza.

Mas, para o pensamento complexo, o qual é estudado e defendido pelo pensador francês Edgar Morin, a
complexidade é um tecido de ações, eventos e interações inseparavelmente associados e que a educação, a
partir de uma aventura ampla, possa demonstrar a real condição humana do ser.

Dessa forma, a educação escolar no presente século exige um esforço transdisciplinar para que possa rejuntar
os saberes na fragmentação do atual sistema vigente ao qual Morin tanto enfatiza e combate. Ao contrário do
que Gomes (2010, p. 65) afirma “nada mais cômodo, portanto, que lançar mão de teorias que indiquem
caminhos alternativos, supostamente promotores de uma nova configuração social, mas que não se
contraponham, radicalmente, a lógica do sistema de produção de mercadorias”.

No entanto, Morin busca fazer um esforço constante em convidar aos detentores do conhecimento, através
das variadas ciências (e incluímos e destacamos aqui os pesquisadores da área da educação) que o dever
principal seja o combate para a lucidez, para que tenhamos a possibilidade de enxergar o processo do
paradigma que vivemos, com diversos olhares, sentindo a necessidade de chamar as variadas ciências com
suas especificidades para uma leitura dos problemas de forma integrada e comprometida, para que, a partir
das interrogações, possamos direcionar nossos passos a um processo de aprendizagem que nos conduza às
incertezas, para termos a possibilidade de enxergar a complexidade que nos rodeia.

É pelo viés da complexidade humana que a educação do século XXI pode conduzir seus estudos, promovendo
a consciência da diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, enfim, como bem ressaltam Morin;
Ciurana; Motta (2003, p. 52) “[...] a complexidade diz respeito não apenas à ciência, mas também à
sociedade, à ética e à política. É, portanto, um problema de pensamento e de paradigma que envolve uma
epistemologia geral”. É importante colocarmos que:

teoria não é o conhecimento, ela permite o conhecimento. Uma teoria não é uma
chegada, é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma solução, é a
possibilidade de tratar um problema. Uma teoria só cumpre seu papel cognitivo, só
adquire vida com o pleno emprego da atividade mental do sujeito (MORIN;
CIURANA; MOTTA 2003, p. 24).

Com isso, consideramos que o pensamento complexo que Morin nos apresenta busca tratar o conhecimento
como uma possibilidade de partida, e não um fim em si mesmo; busca um pensamento articulador que
consiga tecer uma rede de saberes por entre os domínios disciplinares fraturados pelo pensamento
desagregador.

Nesta perspectiva, só a partir de uma educação escolar que fortaleça condições de possibilidade para seus
educandos de forma consciente, crítica e comprometida com a emergência de uma construção de uma real
condição humana que podemos de fato pensar no ser humano como um ser multifacetado.

Para tanto, o ensino só terá a possibilidade de ser regenerado a partir da formação de educadores que sejam
também formados através da transdisciplinaridade para que eles também possam ter consciência sobre o seu
papel e a sua missão, para colaborar na superação da idéia de simplificação, para contribuir com a ampliação
das autonomias individuais e para o crescimento das participações comunitárias, pois só assim, segundo
Morin, a educação escolar contribuirá para que seus educandos percebam e descubram as relações de
inseparabilidade entre qualquer fenômeno e seu contexto.

SABERES NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DO FUTURO NUMA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR

No final do século XX, foi apresentado o Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/contribuicoes_de_edgar_morin_para_uma_educacao_escolar_transdisci.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



XXI, coordenado por Jaques Delors que apresentou as teses que passaram a integrar os eixos norteadores da
política educacional para o século XXI: Aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer, destacando
assim, aprendizagens indispensáveis no qual possamos conceber como permanente busca.

Com o objetivo de aprofundar os saberes sobre a transdisciplinaridade na educação, a UNESCO convidou o
pensador Edgar Morin para escrever sobre a presente temática. Dessa forma, a partir de um compromisso
ético com uma educação de qualidade foi produzida a obra “Os sete saberes necessários a educação do
futuro” (MORIN, 2007), a qual iremos abordar aspectos que consideramos relevantes de cada capítulo dessa
obra, buscando entender que este pensamento possibilita a educação escolar do século XXI a uma melhor
compreensão e um melhor caminho para as atuais necessidades que norteiam a vida nos tempos atuais.

No capítulo denominado “As cegueiras do conhecimento: O erro e a ilusão”, da referida obra, Edgar Morin
(2007) destaca, de imediato, que a educação deve mostrar que o conhecimento está sujeito ao erro e a
ilusão, pois para ele “O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as
percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais
captados e codificados pelos sentidos” (p. 20).

Portanto, inúmeros erros nos rodeiam e o conhecimento científico, através de suas ilusões e erros, sozinho
não consegue dar conta de toda essa complexidade, pois é explicitado que cada mente humana é dotada de
um potencial permanente de erros e de ilusões e que dessa forma, a memória, fonte insubstituível de
verdade, pode ela própria estar sujeita aos erros e às ilusões. Para tanto, Morin (2007, p. 21) enfatiza que “A
educação deve-se dedicar, por conseguinte, à identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras”.

Assim, decorre a necessidade de reconhecer, na educação do futuro, um princípio de incerteza racional,
destacando aqui que, para o autor, a racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão, a qual
verifica o caráter lógico da organização teórica, a compatibilidade e a concordância entre as ideias que
compõem a teoria, evitando que se feche em racionalização e se tornem algo fundamentado em bases
mutiladas ou de falsos argumentos.

Para Morin (2007, p. 23) “uma doutrina que obedece a um modelo mecanicista e determinista para considerar
o mundo não é racional, mas racionalizadora”, nos alertando assim, que a racionalidade tem que está em
constante vigilância autocrítica para não cair na ilusão racionalizadora, pois uma teoria não pode nos
aprisionar, mas sim nos orientar através de estratégias cognitivas para que possamos ser capazes de sempre
revermos nossas ideias.

Para isso, Morin (2007, p. 32) nos alerta que “Necessitamos estar permanentemente atentos para evitar
idealismo e racionalização. Necessitamos de negociação e controle mútuo entre nossa mente e nossas idéias.”
Assim, os sujeitos educadores devem estar preparados para combater o erro e a ilusão que nos causam essa
cegueira.

Já no capítulo denominado “Os princípios do conhecimento pertinente” que se constitui no segundo capítulo
da obra, o autor trata da articulação e da organização dos conhecimentos, pois o ser humano encontra-se
imerso em variadas informações, mas acaba não reconhecendo ou até mesmo não conhecendo os problemas
do mundo ao qual vive. Com isso, Morin (2007, p. 35) enfatiza que “[...] é necessária a reforma do
pensamento. Entretanto, esta reforma é paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental da
educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento.”

Porém, o que presenciamos cada vez mais é uma profunda e grave desarticulação dos saberes, nos sendo
apresentados divididos, compartimentados, enquanto a realidade está cada vez mais “multidisciplinar,
transversal, multidimensional, transnacional, global e planetária.” Assim, para o autor a educação deve tornar
o conhecimento pertinente evidente, não o isolando das demais partes. Dessa forma,

a educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver
problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência
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geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais
expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, que com freqüência a
instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular ou, caso esteja
adormecida, de despertar (MORIN, 2007, p. 39).

É a partir dessa reforma paradigmática, proposta por Morin, que poderemos superar a educação a qual nos
ensinou a separar, compartimentar e isolar; para que possamos ser capazes de pensar a
multidimensionalidade dos problemas e considerar o contexto e o complexo planetário.

No capítulo “Ensinar a condição humana”, o pensador Edgar Morin trata da educação do futuro, direcionada
ao ensino da condição humana, para que possamos reconhecer a diversidade cultural inerente ao humano,
pois a complexidade humana parece-nos ser algo invisível pelo fato das ciências humanas estarem tão
fragmentadas, partida em pedaços, os quais não encontramos as peças que faltam para chegarmos a real
condição humana. Sendo assim, Morin (2007, p. 48) afirma que “[...] assiste-se ao agravamento da
ignorância do todo, enquanto avança o conhecimento das partes”.

Por isso, acabamos deixando de lado ou até mesmo não nos atentamos em reconhecer que somos originários
do cosmos e da natureza, pelo fato de nos guiarmos apenas a partir de nossa cultura, ideal e consciência.
Porém, dependemos vitalmente da biosfera terrestre.

Mas, segundo Morin (2007, p. 51-52) “não somos seres que poderiam ser conhecidos e compreendidos
unicamente a partir da cosmologia, da física, da biologia, da psicologia...” dessa forma, cabe assim, à
educação do futuro o dever de trabalhar a ideia de unidade da espécie humana, não apagando a ideia de
diversidade, para possibilitarmos compreender a unidade na diversidade e a diversidade na unidade.

Dessa forma, para Morin (2007, p. 55) “A educação deverá ilustrar este princípio de unidade/diversidade em
todas as esferas.”, mostrando assim o destino multifacetado do humano quanto à espécie humana, quanto ao
ser individual, social e histórico, tendo como possibilidade a condução da tomada de conhecimento de
consciência, da condição comum a todos os humanos e da muito rica e necessária diversidade dos indivíduos,
dos povos e das culturas em nosso planeta.

“Ensinar a identidade terrena”, que constitui o quarto capítulo da obra, ele trata da era das telecomunicações,
da informação e da Internet. O autor da presente obra traz nesse capítulo a educação e o pensamento o qual
se deve trabalhar na era planetária, para a identidade e a consciência terrenas, pois estamos submersos na
complexidade do mundo, nas incontáveis informações sobre o mundo, sufocando assim nossas possibilidades
de inteligibilidade, e que agrava a dificuldade de conhecer nosso mundo e a nossa aptidão de contextualizar e
de multidimensionar.

A diáspora da humanidade nos levou a diversidade de línguas, culturas, fontes de inovação e domínios, e não
a uma divisão genética. Dessa forma, a riqueza da humanidade se encontra na fonte de sua unidade
geradora.

Deste modo, o presente capítulo aborda que o século XX, tornou o mundo cada vez mais um todo
interdependente, mas que o todo acaba sofrendo as perturbações e imprevistos que afetam as partes. Dessa
maneira, o século XX criou fragmentos que ficaram isolados e ao mesmo tempo, criou um movimento que
tende a suprimir muitas das diversidades humanas, étnicas e culturais, gerando assim mais problemas do que
soluções, conduzindo a uma crise de civilização que afeta o Ocidente.

Contudo, Morin destaca que (2007, p. 69) “O mundo, cada vez mais, torna-se uno, mas torna-se, ao mesmo
tempo, cada vez mais dividido.”, por isso, a consciência de nossa humanidade, nesta era, deveria
conduzir-nos à solidariedade de todos. Assim, para todos e é papel da educação do futuro ser, ao mesmo
tempo, transmissão do antigo e abertura da mente para receber o novo, para que os seres humanos não
acabem sendo escravizados pelas máquinas ou por qualquer outro modo de servidão.
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Edgar Morin nos aponta também a necessidade de “Enfrentar as incertezas”, como um saber para a educação
do futuro, levando em consideração a ordem, a desordem e a organização. Com isso, o quinto capítulo trata
da questão de enfrentar as incertezas, de libertar o ser humano da ilusão de prever o destino humano, pois
como está explicitado no capítulo referenciado, toda evolução é fruto do desvio bem-sucedido de um
desenvolvimento que transforma o sistema e que, portanto, não há evolução que não seja
“desorganizadora/reorganizadora” em seu processo de transformação.

O autor destaca que o homem, confrontando as incertezas, é levado a pensar que o mundo não só está em
crise; mas, encontra-se em violento estado no qual se enfrentam as forças de morte e as forças de vida; ao
mesmo tempo em que nos apresentamos como ser solidários, permanecemos inimigos uns dos outros,
desencadeando ódios de raça, religião, ideologia que acaba nos conduzindo a guerras, massacres, torturas e
desprezo, visto que:

toda ação escapa à vontade de seu autor quando entra no jogo das inter-retro-ações
do meio em que intervém. Este é o princípio próprio à ecologia da ação. A ação não
corre apenas o risco de fracasso, mas de desvio ou de perversão de seu sentido
inicial, e pode até mesmo voltar-se contra seus iniciadores (MORIN, 2007, p. 88-89).

Dessa forma, a ecologia da ação convida-nos: ao desafio que reconhece seus riscos; e à estratégia que
permite modificar ou acabar com a ação empreendida. Assim, é a partir de uma educação que estabeleça
uma sequência de ações que sejam executadas a partir de variadas situações, probabilidades e
improbabilidades que se efetue um ambiente instável, incerto e cheio de estratégias.

“Ensinar a compreensão” é o conteúdo tratado no penúltimo capítulo do livro “Os sete saberes necessários a
educação do futuro”. Edgar Morin inicia este capítulo lembrando-nos de que nenhuma técnica de comunicação
traz por si mesma a compreensão, pois a compreensão humana comporta um conhecimento de sujeito a
sujeito. Nele, Morin disserta que (2007, p. 95) “o outro não apenas é percebido objetivamente, é percebido
como outro sujeito com o qual nos identificamos e que identificamos conosco, o ego alter que se torna alter
ego”.

Hoje, a incompreensão expande-se na vida cotidiana, provocando agressões e até mesmo homicídios.
Também, acabamos nos deparando com lugares em que deveriam ser um ambiente mais compreensivo com
uma melhor compreensão do outro, como é o caso dos ambientes acadêmicos; no entanto, acaba sendo um
lugar nutrido pela necessidade de glória e consagração de cada um.

Por isso, se faz necessário pensar em uma prática mental do auto-exame permanente, já que a compreensão
de nossas fraquezas ou faltas é a via para a compreensão das do outro, descobrindo assim nossas fraquezas
e carências e não nos fixando em dogmas, sem conseguirmos compreender o novo, o estranho, o estrangeiro.

Portanto, para Morin (2007, p. 102) “Compreender é também aprender e reaprender incessantemente”. E é
nesse pensamento que deverá ser direcionada a educação do futuro, com vistas para a compreensão em
todos os níveis educativos, baseando-se na defesa da reforma paradigmática do pensamento, do
conhecimento, das ações humanas.

O último capítulo da obra, denominado de “A ética do gênero humano”, nos traz a ética do gênero humano, o
que Morin denomina de antropo-ética, a qual instrui-nos a trabalhar para a humanização da humanidade,
alcançar a unidade planetária na diversidade e desenvolver a ética da solidariedade, entendendo que viver em
uma democracia significa a necessidade de conviver com a diversidade e antagonismos em uma sociedade.

Para tanto, a democracia deve ser apresentada como a soberania do povo cidadão, o qual comporta, ao
mesmo tempo, a autolimitação, a transferência da soberania aos eleitos e a garantia dos direitos individuais e
a proteção da vida privada. Porém, como é ressaltado por Morin (2007, p. 110) “De todo modo, nossas
democracias comportam carência e lacunas. Assim, os cidadãos envolvidos não são consultados...”, com isso,
podendo gerar cidadãos que não acreditam na democracia.
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Desse modo, cria-se uma nova fratura social entre os cidadãos e com os avanços disciplinares das ciências, os
inconvenientes da hiperespecialização e do parcelamento do saber se tornam algo crescente nesta atual
sociedade, cujo conhecimento se torna cada vez mais difícil de contextualizar e multidimensionar,
principalmente, nos países mais pobres, tendo a educação do futuro, na sua missão, a potencialidade de
contextualizar e tornar complexo os saberes a partir de uma tomada de consciência terrena e humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, poderemos concluir, que o pensador da complexidade, Edgar Morin, é um homem que “transita
livremente entre as arbitrárias divisões, entre as ciências da vida, do mundo físico e do homem” (ALMEIDA,
2004) motivo pelo qual ele nos faz compreender o quanto o conhecimento deve considerar todos os saberes.
Por isso, a necessidade de um constante esforço na busca do reconhecimento dos fenômenos
multidimensionais, ao invés do isolamento das partes.

Desta forma, cabe a educação direcionar seus esforços para desenvolver a aptidão de forma a contextualizar
e multidimensionar os saberes. Isso implica numa melhor possibilidade na capacidade do aluno em conceber
o conjunto favorecendo assim, a cidadania e a ética.

Portanto, podemos dizer que as ideias de Edgar Morin para uma possibilidade de contribuição na educação
colocam a disposição do ensino um novo olhar sobre a realidade, possibilitando aos educadores que eles
forneçam em suas práticas pedagógicas uma cultura multidimensional e contextualizada para que possam
preparar as mentes de seus alunos para responder aos problemas da humanidade (MORIN, 2003).

Enfim, podemos destacar também, em nossas considerações finais, a importância do livro de Morin, “Os sete
saberes necessários à educação do futuro”, visto que nos faz resgatar a esperança de se trabalhar a partir de
um novo referencial teórico capaz de promover transformações profundas de natureza pessoal e profissional,
com a necessidade da emergência de um novo profissional: um sujeito com vontade de realizar um trabalho
socialmente mais comprometido com seu papel como educador e ajudar nossa educação escolar.
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