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Resumo 

 

 Todas as áreas do conhecimento formal são influenciadas por estruturas de 

crenças e modelos de realidade implícitos, denominados de paradigmas. Estes 

paradigmas, ao condicionarem a prática científica e acadêmica, exercem também a sua 

influência sobre a Educação e, consequentemente, tanto nas práticas pedagógicas quanto 

no processo de formação de professores. Contudo, hoje em dia está claro que os pilares 

paradigmáticos que deram sustentação à ciência em geral, por mais de trezentos e 

cinquenta anos, estão apresentando sinais de esgotamento, sendo, pois, questionados em 

várias áreas do saber. Logo, sua influência sobre a educação também merece uma 

reavaliação.  

O presente estudo repensa as fragilidades do paradigma cartesiano-newtoniano, 

que é o núcleo da chamada razão instrumental, e as linhas de pensamento emergentes 

que propõem a sua superação, tanto na ciência, em geral, quanto mais especificamente 

na Educação. Neste quadro de propostas críticas à razão instrumental, expomos, como 

exemplos coerentes de crítica e superação das abordagens conservadoras em Educação, 

as ideais epistêmicas de Paulo Freire e Edgar Morin, ambas desafiadoras da visão 

reducionista ainda persistente nas políticas e práticas educativas e ainda muito presente 

nos diversos departamentos universitários.  

O estudo foi feito através do método hermenêutico, comparando a obra de 

ambos os autores e de ambos ante os principais desafios paradigmáticos atuais. 

Constatamos que suas ideias e visão de mundo e educação são convergentes, 

mutuamente harmônicas e complementares, sendo úteis na construção de uma nova 

visão pedagógica sistêmica, interdisciplinar e multidimensional, sempre reflexiva e que 

vá de encontro às necessidades atuais das pessoas diante de uma educação cada vez 

mais técnica, impessoal e mecanicista, própria de um mundo em crise.  

 

Palavras-chave: Paradigmas; Educação; Paulo Freire; Edgar Morin; Razão 

instrumental; Construtivismo crítico; Pedagogia da Autonomia; Paradigma da 

Complexidade. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

All the areas of knowledge are influenced by formal belief structures and 

implicit models of reality, called paradigms. Because these paradigms influences on 

academic and scientific practice, they also exert their influences on education and, 

consequently, in teaching practices and in their training process. However, nowadays it 

is clear that the pillars that have supported the paradigmatic science in general, for most 

of three hundred and fifty years ago, are showing signs of exhaustion, and therefore 

questioned in several fields of knowledge.  

This study presents and discusses the Cartesian-Newtonian paradigm depletion 

situation, which is the core of so called instrumental reason, and presents the general 

lines of a new emerging thought that propose to overcome them, in a science in general, 

as more, specifically, in education. In this overview of critical  instrumental reason 

propositions,  we expose, as examples, the ideals of Paulo Freire and Edgar Morin, both 

challenging and problematizing the reductionist view still lingering in educational 

politics and practices, and that still very present in many university departments.  The 

study was done through the hermeneutic method, comparing the work of both authors 

with major paradigmatic nowadays challenges.  

We had conclude that the ideas of both authors are convergent and are mutually 

harmonious and complementary, useful in the construction of a new pedagogical 

approach systemic, so interdisciplinary and multidimensional, always critical and 

reflective, that meets the current needs of an education increasingly technical, 

impersonal and mechanistic, in a world in crisis. 

 

 

Key Words: Paradigms; Education; Paulo Freire; Edgar Morin; Instrumental reason; 

Critic Constructivism; Pedagogic Autonomy; Complexity paradigm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contemplamos diariamente como se faz o mal, como se sofre a dor, e 

dizer que nada podemos fazer pelo outro é uma desculpa fraca e pouco 

convincente, até mesmo para nós próprios. Não há como negar que, em nosso 

planeta abarrotado e intercomunicado, dependemos todos um dos outros e 

somos, em um grau difícil de precisar, responsáveis pela situação dos demais. 

Enfim, o que se faz em uma parte do planeta tem um alcance global. 

 

Zygmunt Bauman1 

 

 A grande luta vem sendo, através dos tempos, a de superar os fatores que 

fazem o homem acomodado ou ajustado. É a luta por sua humanização, 

ameaçada constantemente pela opressão que o esmaga, quase sempre sendo feita 

– e isso é o mais doloroso – em nome de sua própria libertação. 

 

Paulo Freire2 

  

A primeira finalidade do ensino foi formulada por Montaigne: mas vale 

uma cabeça bem-feita que bem cheia. 

 

Edgar Morin3 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Em entrevista a Maria Lúcia Pallares-Burke, revista Tempo Social, Universidade de São Paulo, 2008: 

309. 
2 FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. Editora Paz e Terra, São Paulo, 2009: 71. 
3 MORIN, Edgar. A Cabeça Bem-Feita, Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2010: 21. 
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Introdução Geral 

 

  

Na compreensão da História como possibilidade, o amanhã é 

problemático. Para que ele venha é preciso que o construamos 

mediante a transformação do hoje. Há possibilidades para diferentes 

amanhãs. A luta já não se reduz ao retardar o que virá ou assegurar a 

sua chegada; é preciso reinventar o mundo. A educação é 

indispensável nessa reinvenção. Assumirmo-nos como sujeitos e 

objetos da História nos torna seres da decisão, da ruptura. Seres 

éticos. 

  

Paulo Freire (2007: 40) 

 

 

 

1 – Problematização geral 

 

Há alguma ação sobre o homem e o mundo sem que haja, antes, uma pré-noção 

ou interpretação de ambos? Que tipo de ensino está isento de uma visão geral de homem 

que não se conforme com o modo como este é tratado socialmente pelas classes 

dominantes? Que tipo de pessoas, na forma de pensar e agir, o nosso atual sistema 

socioeconômico solicita e como a educação reflete esta preferência no processo de 

formação? Outro mundo e, portanto, outra visão do humano será possível?  Quais as 

perspectivas em que se basearia este novo paradigma? Estas são questões a que este 

trabalho tentará responder com base em uma análise e síntese hermenêutica da obra de 

dois autores fundamentais para a reflexão da realidade epistêmica e social nos dias 

atuais: Paulo Freire e Edgar Morin.  

Buscamos comunicar a práxis dialógica de Freire com a reflexão inter-relacional 

de Morin, objetivando unir as percepções e pontos de vista críticos de ambos ao 

paradigma mecanicista em uma perspectiva que aponte para a complementaridade das 

suas ideias.  
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O pensamento epistemológico-social destes autores incentiva a renovação crítica 

do entendimento do papel e prática da ciência e da educação na cultura, sugerindo novas 

possibilidades de reflexão sobre a produção do conhecimento. As propostas educativas 

correlatas, baseadas na crítica que fazem ao paradigma dominante, transcendem os 

limites estritamente produtivistas da pedagógica tradicional, baseada na reprodução de 

informações e disciplinas pré-selecionadas sem reflexão, sem contextualização e 

desprezando-se as capacidades criativas dos alunos. Ambos invertem o foco da ação 

educativa, da mera transmissão mecânica de conteúdos isolados para o do 

desenvolvimento integral, cognitivo-afetivo-social, dos educandos, por meio da 

discussão dialógica e crítica das matérias estudadas junto à sua contextualização 

cultural, com estímulo ao envolvimento efetivo em problemas.  

A ênfase corrente na fragmentação disciplinar e no mero acúmulo de 

informações tendo como pano de fundo uma civilização cada vez mais técnica pode 

reforçar uma ilusão grave: a de que vivemos numa sociedade pautada no conhecimento. 

O mais provável é que tenhamos chegado a uma sociedade bombardeada por 

informações desconexas, isoladas em áreas e disciplinas cada vez mais fechadas, ou de 

informes meramente soltos, sem que saibamos como selecionar e religar as mais 

importantes de modo a criar um quadro de orientação coerente ante os graves desafios 

globais atuais.  

Conhecer é bem mais que acumular informações: é saber como articulá-las e 

como utilizá-las de modo construtivo, integrando uma visão de conjunto que, apontando 

as redes de relações e implicações entre conceitos e práticas, permita agir sobre parte 

dos problemas globais a partir da ação local, estando ciente da relatividade e 

historicidade dos saberes. Basta, por vezes, uma única mudança de foco e todo um 

sistema de percepção-ação muda diante de um mesmo conjunto de fenômenos. A 

sabedoria está em reconhecer que é a nossa consciência imersa em um contexto cultural 

que dá sentido cognitivo ao mundo e não o inverso, e já que nossa consciência está em 

permanente processo de desenvolvimento e maturação, também nossas explicações, 

saberes e modelos intelectuais se transformam. 

A renovação de percepção do processo educativo diante dos atuais desafios 

planetários pode efetivar-se na união, em uma mesma estrutura epistêmica, da 

contribuição dos autores citados, Freire e Morin, ambos caracterizados por uma visão 

crítica e humanista de educação e enfáticos na mudança de foco da transmissão vertical 

de informações para o da assimilação pela interação dialógica horizontal, do processo 
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de aprender como descoberta e envolvimento curioso e criativo do educando que 

relaciona o conteúdo disciplinar com a sua realidade social e cultural.  

 Ambos os autores problematizam a visão de mundo dominante e apresentam 

questões fundamentais sobre homem e cultura a partir de pontos de vista 

diametralmente opostos às ideias correntes nas áreas da educação, política e economia. 

Destacam eles ângulos do processo de produção e reprodução do saber normalmente 

negligenciados nos meios acadêmicos. São também incisivos na crítica ao reducionismo 

que extingue cada vez mais o único e o singular no meio de generalizações, 

impessoalidades e sistemas que transformam tudo, de pessoas a países, em objetos, 

estatísticas, números sem rostos, sem subjetividade e sem vida. 

Demonstrando-se, através da reflexão hermenêutica, os pontos de contato, 

aproximações e complementações na obra de Freire e Morin, esperamos apreender 

melhor o entendimento de mundo e propostas pedagógicas daí resultantes. Tal 

convergência estimularia a reflexão curiosa sobre nossa própria compreensão de 

realidade, enriquecendo o processo de discussão das práticas educativas.  

Para tanto, se faz necessário conhecer em certa profundidade o pensar dos 

autores a partir do contexto e do momento histórico em que viveram, apontando 

similaridades e diferenças em duas vidas que partilharam, independentemente uma do 

outra, muitas experiências em comum, a começar pelo fato de que ambos nasceram no 

mesmo ano, viveram dramas pessoais parecidos e desenvolveram seus trabalhos mais 

ou menos na mesma época, embora em culturas e geografias diferentes. 

  

Nosso trabalho busca destacar a visão dos autores como desenvolvimento de 

como uma epistemologia associada a uma fundamental crítica do modo de pensar que 

sustenta o sistema socioeconômico atual. Esta característica do pensar de ambos se 

desvela através de um contínuo questionamento não apenas das mazelas do sistema 

econômico que, dominante, estabeleceu uma forma de política e relações de trabalho 

mecanicistas, mas também dos pressupostos filosófico-científicos ou paradigmáticos 

implícitos que deram sustentação a este sistema e suas escolas de pensamento 

autovalidantes, como a positivista, com sua face instrumentalista, voltadas à fábrica e a 

sistemas burocráticos de interação social. 

A convergência epistemológica entre Paulo Freire e Edgar Morin, porém, vai 

muito além das denúncias das contradições da realidade social desdobradas em 

reflexões sobre saberes e educação. Ambos criam e estimulam canais de comunicação 
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interdisciplinares que envolvem e põe em contato as áreas das ciências naturais junto 

com as humanidades em interação com o entendimento do ser humano a partir das 

contribuições da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia e da História. Esta 

dialogicidade recursiva entre saberes possui também uma orientação transdisciplinar, 

que visa o progresso cognitivo, afetivo, relacional e mesmo político dos educandos. Em 

benefício destes, ambos atingem pesadamente o próprio sistema paradigmático que deu 

suporte a quase quatrocentos anos de civilização ocidental, iniciando-se, a partir do 

patrocínio da nascente burguesia mercantil, com Descartes e a Revolução Científica do 

século XVII, reforçando-se com a Revolução Industrial e o Iluminismo do século XVIII 

e cristalizando-se nas propostas positivistas do século XIX aplicadas de forma cada vez 

mais impositiva no século XX e inícios do XXI pela expansão do mercado global, 

atingindo seu clímax na atual fase neoliberal.  

Este paradigma secularmente aperfeiçoado e assimilado como expressão de uma 

racionalidade instrumental pura estabeleceu uma visão reducionista de homem e de 

mundo sob a justificativa do controle de ações e previsão das relações sociais, modo de 

produção, consumo e comportamento político, cristalizando certas interpretações 

fundamentais:  

 

1)        De homem, como uma tábula rasa, um depósito vazio a que o 

sistema educativo pode e deve preencher de informações úteis e de 

instruções disciplinares padronizadas, dirigidas ao mercado de 

trabalho e atrelado a um sistema socioeconômico burocratizado e 

racionalizado ligado a uma noção pré-definida da materialidade do 

mundo. 

2)        De uma base metafisica implícita: a ideia de mundo como uma mera 

máquina acidentalmente surgida e que, assim entendida, deve ser 

utilizada e explorada com vistas à obtenção de vantagens imediatas, 

passíveis de serem expressas quantitativamente4. 

 

 

 

 

                                                 
4 Confiram-se as reflexões sobre a visão de mundo subjacente ao paradigma cartesiano-newtoniano em 

Edgar Morin (2005 a, b, c, d), Fritjof Capra (1986), Rupert Sheldrake (2014), Stanislav Grof (1988). 
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2 – Todo saber possui um contexto 

 

A aprendizagem, enquanto processo de assimilação de conhecimento e da 

cultura estruturante de uma sociedade, é processo de despertar, no educando, das 

capacidades de apreensão do seu meio a partir de sua curiosidade natural e daquilo que 

as pessoas de sua realidade social julgam importante a ser assimilado, adquirido, 

internalizado.  

O processo é, pois, estimulado por uma complexa dinâmica social. Envolve 

pessoas que interagem entre si e com o meio na ação de transmissão, esclarecimento ou 

interpretação de sistemas simbólicos e conceituais constitutivos de determinada forma 

de percepção-interpretação da realidade (Freire, 2010; Jung, 1993; Kuhn, 1996).  

A educação é, pois, eminentemente um processo social sobre a cognição 

individual e como tal transforma-se pela ação coletiva à medida que os sistemas de 

valores e os modelos estruturantes da sociedade mudam (Freire, 1994).  

Compreender tal processo vivo é fundamental ao educador que, enquanto pessoa 

sensível a incentivar as capacidades cognitivas do educando, adota uma posição a favor 

ou contra o desvelamento crítico e criativo destas capacidades a partir de sua própria 

afinidade com uma visão de mundo progressista ou conservadora.  

Mas a consciência desta tomada de posição não é algo tão simples ou tão lógico 

quanto possa parecer, à primeira vista. Nem sempre os valores que fazem sentido ao 

nível pessoal, na dimensão do indivíduo ou mesmo de uma comunidade, terão a mesma 

chancela de reconhecimento nos impessoais sistemas corporativos, de governança ou 

dos sistemas socioeconômicos transnacionais a influenciar a política educacional 

(Freire, 2007; Morin, 2011). Estes poderosos sistemas corporativos terão quase sempre 

objetivos e metas que não apenas são opostos aos dos indivíduos, grupos e associações 

de pessoas, como tendem a ver nos interesses, valores ou aspirações destas, empecilhos 

à consecução e obtenção de seus próprios interesses.  

Portanto, a pressão à impessoalidade e ao conformismo a padrões impostos é 

forte e nem todos os educadores terão a necessária força intelectual para enfrenta-la, 

opondo-se ao aríete do sistema dominante que é contrário ao desenvolvimento de 

pensadores críticos e/ou sujeitos autônomos de ação política e social. O 

desenvolvimento corporativo, na ficção moderna da pessoa jurídica, faz-se cada vez 

mais refratário e contrário ao da espécie humana e à própria biosfera planetária. 



16 

 

Entender a educação atual é refleti-la neste contexto, enquanto expressão de 

transmissão de cultura nos formatos e características compatíveis com um paradigma 

dominante que a conforma, valida ou modifica. Exige do educador a consciência tanto 

de seu contexto social quanto da estrutura modelar imaterial a estabelecer valores e 

conteúdos associados com determinada visão de mundo em um período histórico, seu 

Zeitgeist. Este imaterial espírito do tempo, ou paradigma, influencia gravemente a 

percepção dos elementos sociais constituintes de uma civilização (Sheldrake, 2014).  

Apreender esta sutil estrutura paradigmática exige o entendimento contextual, 

incluindo-se aqui a percepção dos elementos irracionais envolvidos na sua aceitação.  

 

3 – Outro paradigma é possível 

 

O entendimento crítico da atual visão de mundo, determinada por um modelo 

mecanicista intrínseco e perpetuada pelo sistema socioeconômico através da educação 

formal e informal, estabelece um referencial que permite conceber e avaliar as tentativas 

de modificação ou superação deste modelo, assim como perceber o que incentiva, 

resiste ou enfraquece tais tentativas.  

Percebe-se que o surgimento ou a elaboração e aceitação de novos modelos e 

percepções da realidade, ao questionar tradicionais percepções, desperta reações 

violentas dos que estão habituados ou acomodados ao modelo anterior, considerado por 

eles o único válido. O novo causa ansiedade, pois desloca o conforto da familiaridade. 

Sua avaliação não depende apenas de critérios de racionalidade, mas de uma variedade 

de fatores, incluindo os emocionais, políticos, administrativos e econômicos, jamais 

reduzidos ao simples nível de aceitação lógica de ideais, por mais coerentes que sejam. 

Dependendo do impacto e alcance dos valores embutidos em um novo modelo da 

realidade, pode ser que se passem décadas até que suas qualidades sejam mais bem 

avaliadas por determinada comunidade (científica, social, administrativa, etc.). A 

compreensão de um paradigma será, assim, sempre, um esforço de entendimento 

sistêmico-contextual envolvendo uma dialética em diferentes níveis, do psíquico ao 

geográfico, do econômico ao ambiental, do emocional ao social, formando o complexo 

tecido do entendimento humano do mundo (Freire, 2010; Morin, 1997; 2010a).  

Aprender enquanto processo significa adentrar nesta dialética, ou seja, implica 

ação e, portanto, a existência de um sujeito que, obviamente, é quem aprende. Essa 
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simples constatação demonstra o erro do padrão positivista de educação, centrado no 

professor , suposto detentor do saber a depositar conteúdos na lousa em branco passiva 

que seria a mente do aluno, e na disciplina. A pessoa que aprende realmente só o faz 

quando se envolve com o objeto de estudo e isto se dá não só intelectualmente. 

Aprender implica envolvimento na descoberta de coisas que acrescentam sentido à vida 

de quem aprende, caso contrário é mero ato mecânico de decorar palavras ou conceitos 

insípidos durante um curto espaço de tempo.  

Cada pessoa, enquanto sujeito de sua própria autonomia, desenvolve a sua 

própria maneira de assimilar informações. Isso pressupõe não apenas a capacidade de 

escolha, inteligência, curiosidade e interação por parte do aprendiz que está em relação 

e sob a influência externa de seu meio social, mas também a realidade de um universo 

subjetivo próprio de criatividade, imaginação e ação singular usada para interferir, 

interagir e reagir competentemente na sua realidade (Freire, 2009).  

A abordagem freireana parte do princípio de que, em dadas condições favoráveis 

de aceitação e respeito ao pensamento e à bagagem vivencial das pessoas, é possível o 

surgimento, ou melhor, o fortalecimento de uma consciência curiosa que, de início 

ingênua, torna-se cada vez mais amadurecida, crítica e reflexiva, forjada na relação 

dialógica entre educandos e professor a partir da observação da realidade em que todos 

se inserem.  

Nesta relação dialógica não existe um desnível hierárquico intransponível entre 

um pretenso detentor de verdades que deposita parte de seu saber sobre passivos 

educandos ainda ignorantes a serem modelados para que se acomodem a uma ordem 

social estabelecida. O paradigma empirista deste antigo modelo é totalmente quebrado e 

substituído por outro em Paulo Freire, para quem educador e educandos se relacionam 

enquanto pessoas sensíveis e criativas, sujeitos empáticos e capazes de ação e que se 

interessem pelo desenvolvimento um do outro, que se encontram para pensar, 

compreender, modificar e humanizar o mundo a partir da cultura em que se inserem e de 

onde se extrai os temas geradores do processo de aprendizagem a partir da troca de 

ideias e impressões por meio do diálogo (Freire, 1984).  

 

Esta relação dialógica é mais significativa – e, portanto, mais estimulante - 

quanto mais parece estar ciente do processo histórico, ou seja, das limitações da 

constituição social das diversas modalidades do saber e suas interconexões (Freire, 

1984; Morin, 2005). Tal compreensão permite outra abordagem do real e outra 
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modalidade de consciência mais relacional, proativa e dinâmica, libertando o intelecto 

da armadilha de uma percepção fatalista, ilusória, que parece aceitar que a “realidade” 

social de hoje deve assim ser porque não pode ser de outro jeito.  

Perceber a História não como fatalidade inexorável, mas como expressão da 

ação humana, de seu modo de interação social, em que a atual “realidade” pode ser 

modificada pelos mesmos sujeitos desta interação, abre a possibilidade da confiança 

para a autonomia reflexiva ao lado da solidariedade e, com elas, para a esperança de que 

o futuro é sempre um espaço de possibilidades, sem determinismos absolutos e, 

portanto, sem fatalismos.  

Um educando que se vê como sujeito de ação participante da formação de sua 

cultura terá uma postura bem diferente de quem se vê como mero expectador de uma 

realidade exposta entendida como determinada.  

A reação às situações será sempre dependente de uma visão de mundo e dos 

valores culturais introjetados inconscientemente, ou seja, é paradigmo-dependente. 

Descobrir isto leva ao pensamento reflexivo e à curiosidade epistemológica 

caracterizada por ser aberta, atenta e crítica, questionando-se a si mesma em sua relação 

com a visão de mundo dominante, sabendo-se inacabada e, portanto, em permanente 

desenvolvimento.  

Esta compreensão epistêmica é um passo necessário para o amadurecimento da 

percepção social que leva ao desejo da mudança quando estruturas de pensamento se 

mostram mais nocivas que úteis nas suas consequências (Kuhn, 1996; Freire, 1997).  

No processo de aprendizagem, a superação de uma visão de mundo fatalista e 

acomodada para a de uma de libertação e autonomia do educando se faz pelo estímulo 

da curiosidade e não pelo enfraquecimento desta por meio de um despejo de 

informações padronizadas de cima para baixo. A curiosidade estimulada em uma 

perspectiva social crítica vai descobrindo a rede de forças e interesses por trás de uma 

determinada estrutura social. Nesta perspectiva, o ensino passa a ser entendido não mais 

como transmissão de informações, mas como meio de cultivo e desenvolvimento das 

capacidades humanas de curiosidade, onde aprender se relaciona com o 

desenvolvimento da habilidade de estabelecer relações e nexos entre informações 

conceitos em um contexto, desenvolvendo a criatividade e capacidades racionais 

sensíveis para interagir nos meios sociais. Ou então, ao contrário de tudo isso, teremos o 

modo pedagógico conservador que adestra para a submissão e a passividade.  
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Freire e Morin partem da crítica à realidade desumana do hoje, que se julga 

expressão inexorável, sofisticada e racional do progresso, para mostra a ilusão desta 

interpretação. Ambos buscam desvelar os elementos tanto da falácia deste modo de 

pensar quanto da confirmação do potencial humano para solapar a pretensa 

inexorabilidade egoísta e narcísica do hoje, propondo um novo e mais humano amanhã, 

baseado na solidariedade que partilha e não na impessoalidade da produção que isola. 

Para Edgar Morin, 

 

O desenvolvimento ignora que um verdadeiro 

progresso humano não pode partir do hoje, necessitando 

de um retorno às potencialidades humanas genéricas, ou 

seja, de uma regeneração. Assim como um indivíduo 

carrega em seu organismo as células-tronco totipotentes 

que podem regenerá-lo, a humanidade também traz em 

si os princípios de sua própria regeneração, mas 

adormecidos, fechados nas especializações e escleroses 

sociais (Morin, 2011: 80). 

 

A reflexão deve, portanto – ao contrário do que estabelece o pensamento 

analítico de Descartes em O Discurso do Método – perceber as ligações contextuais e 

históricas que reafirmam a interação dos fatos naturais e atos sociais no processo de 

formação da cultura e entendimento do real. Distinguir os elementos que formam uma 

unidade ou totalidade é bem diferente de analisar e separar esta unidade em peças 

isoladas, criando a desintegração de uma realidade multidimensional viva. 

 

4 – Vetores da ultrapassagem de uma educação baseada no ter para uma 

educação baseada no ser 

 

Diferentemente do que acreditavam as escolas empiristas e positivistas, não se 

pode mais considerar o aprendiz e o estudante como receptores passivos, variantes da 

ideia de tabula rasa nos quais o mestre haveria de imprimir informações e hábitos. 

Educandos são agentes inteligentes, participantes, curiosos e ativos no processo de 

interpretação, entendimento e transformação da realidade. Por meio do reconhecimento 

da consciência curiosa que se percebe e se descobre como parte integrante e atuante de 
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um meio cultural, maior se faz a capacidade de aprender e melhor se torna o 

conhecimento de si através do contato e reconhecimento do outro (Freire, 1984, 1997; 

Jung, 1993). Neste processo, também o professor não pode ser mais visto como mero 

canal de transmissão de ideias acabadas, mas como um guia ou facilitador do processo 

de descoberta de saberes. Na abordagem freireana e na proposta de reforma educativa 

de Morin, é ele quem estimula a discussão de informações e problematiza as relações 

das disciplinas curriculares como expressão da capacidade humana de produzir 

conhecimento, sendo ele mesmo exemplo de um estudante em permanente processo de 

aprender, rever, reaprender.  

Por isso a importância da práxis pedagógica enquanto processo de reflexão-ação 

que promova a formação de um pensamento crítico a partir da realidade vivida, tal 

como proposto pelo educador e filósofo brasileiro Paulo Freire (2009; 2010). E esta 

práxis muito se fortaleceria com o entendimento de pontos afins e complementares, 

apresentados na crítica epistemológica do conhecimento socialmente produzido, tal 

como formulado pelo pensador francês Edgar Morin (2007; 2010 a). 

 

 Morin, em seu trabalho sobre o reconhecimento da complexidade 

biopsicossocial do homem, descrito e discutido no conjunto de seus livros intitulados O 

Método (seis volumes), como em suas propostas de uma reforma da educação, 

explicitada em sua obra Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro (2000), 

apresenta muitos pontos de contato com o pensamento do educador brasileiro.  

 

Não foi sem razão que o filósofo da complexidade citou o legado de Freire, junto 

com o de outros educadores dialógicos e de experiências interdisciplinares, como base 

de inspiração para uma educação baseada no amor aos educandos e na abertura e 

afirmação transdisciplinar: 

 

É preciso ter amor pelo conhecimento, mas também o 

amor por uma juventude que convém ajudar a entrar na vida. A 

educação deveria inspirar-se nas experiências de Montessori, 

Freinet, nas ideias pedagógicas de um Paulo Freire ou da Green 

School (Morin, 2013: 201). 
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5 – Por que Freire e Morin? 

  

 Freire e Morin, mais do que educadores, são pensadores da condição humana. 

Eles se assemelham ao romperem com uma concepção reducionista e 

mecanicista do homem, legado do paradigma cartesiano. Humanistas que são, em uma 

linha que os aproximam da fenomenologia de Husserl e do existencialismo de Miguel 

de Unamuno e Karl Jaspers (Reale & Antiseri, 2006), ambos veem o ser humano como 

um todo em múltiplos níveis que se articulam, o que inclui o indivíduo, a espécie, a 

sociedade, a cultura. Ambos, à sua maneira, sugerem a problematização reflexiva e a 

contextualização como facilitadoras da humanização em um mundo de egos cada vez 

mais isolados, por meio de um processo educativo no qual o pessoal se desenvolve pela 

comunhão dialógica integral, cognitiva e afetiva entre pessoas, onde o desenvolvimento 

coletivo contribui para o crescimento pessoal e vice-versa. Enfatiza-se uma relação mais 

horizontal entre semelhantes que hierárquica ou vertical entre classes – aliás, a luta de 

classes não deixa de ser destacada pelos autores como fator de resistência a uma nova 

modalidade solidária de pensar a educação (Freire, 2010; Morin, 2010).  

Um estudo da convergência de ideias dos dois autores, suas implicações e 

propostas, parecem-nos não somente de grande interesse acadêmico, mas também 

profundamente urgente em um mundo que se tornou cada vez mais carente de 

formadores e estudiosos esclarecidos que estimulem e encorajem uma cabeça bem-feita, 

ou seja, com a capacidade do pensamento reflexivo que saiba contextualizar, fazer 

conexões produtivas de informações para além de o mero acumular “bancário” de dados 

ante o influxo excessivo de informações inúteis ou mercadologicamente comprometidas 

(Bourdieu, 1997).  

 

Paulo Freire compreende o homem enquanto ser racional e sensível, em 

permanente devir, para construir uma pedagogia crítica que é, também, uma elaboração 

ética de reconhecimento e respeito ao ser humano e uma epistemologia pedagógica que 

busca integrar saberes à favor da autonomia do educando.  

Seu pensamento engloba conceitos e perspectivas sociais e científicas que 

superam os limites da área da Educação, o que o faz uma presença em diversas 

disciplinas como História, Sociologia, Filosofia e Psicologia. Seu legado, portanto, é 

multidimensional e multidisciplinar, superando fronteiras conceituais, ajudando a por 
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em perspectiva e questionar o reducionismo cognitivo próprio do paradigma 

mecanicista, apontando abordagens práticas de autonomia e superação de conceitos 

restritivos ao desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade que a comporta. 

Paulo Freire tornou-se conhecido por sua proposta pedagógica onde a educação 

é entendida como instrumento e centro de cultura, um meio para ajudar no 

desenvolvimento de uma pessoa como ente consciente, responsável e atuante - proposta 

esta, aliás, combatida ainda por todos aqueles que a veem como uma forma 

instrumentalmente perigosa de subversão ao status quo do sistema de classes tradicional 

que se serve de uma educação adestradora para manter-se intocada5.  

Esta abordagem centrada na pessoa do educando, no curioso ser capaz de se 

envolver no processo de ensino e cuja principal técnica é a dialogicidade, leva-o 

naturalmente ao processo de pensar criticamente a realidade em que se está inserido, 

seja ele/ela criança, jovem ou adulto (Freire, 1987; 1994; 2010).  

Paulo Freire via nos métodos e estilos da escola convencional o reflexo das 

fórmulas de condicionamento intelectual voltados para a passividade e introversão de 

valores e conceitos alienadores (Freire, 1987). A escola tradicional – destacando-se a 

escola privada, fruto imediato e inevitável de um sistema econômico sustentado no 

conflito de classes – seria canal de imposição e adaptação à percepção social padrão 

próprio ao sistema capitalista e de sua estruturação em classes antagônicas, atrelada a 

um modelo elitista, com especial predileção pelo determinismo na explicação da 

realidade social e da aceitação fatalista de sua estrutura baseada em diversas formas de 

opressão.  

Este sistema estabelece a priori o quê, o como e o por quem e para quem devem 

ser impostos currículos e modelos disciplinares, usando-se da pressão econômica para 

controlar mestres e professores, levando-os a agirem conforme o esperado pelo sistema.   

Para se reformar o ensino - e a escola, fazendo-a centrar-se mais no educando 

que no sistema de educação -, é preciso conhecer bem as características deste sistema e 

as bases metafísicas e valorativas que a sustenta, apresentando propostas e alternativas 

válidas para ultrapassá-lo.  

                                                 
5 O atual movimento de reação da direita, no Brasil, que teve expressões extremadas, por parte de 

infiltrados em algumas manifestações populares ocorridas em fins de junho de 2013, e que busca a 

retomada do poder por vias antidemocráticas, contrapondo-se, cada vez mais explicitamente, ao governo 

do Partido dos Trabalhadores, PT, divulga amplamente, na internet, textos e vídeos atacando Paulo Freire 

e seus seguidores. Esta reação conservadora da direita vem sendo apoiada pela grande mídia tradicional 

no país, em uma similaridade ao que se fazia às vésperas do golpe militar de 1964.  
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As camadas menos favorecidas da sociedade, na pedagogia tradicional e na 

cultura dominante, são ainda mais condicionadas a aceitar os modelos de divisão de 

classes e de determinismo social passivamente, tanto no ensino formal como no 

informal. Faltam-lhes ou lhes são negadas os meios e elementos de conscientização que 

lhes permitam refletir sobre as bases sociais e a constituição histórica deste modelo, 

resultante de uma organização injusta, mas não inexorável nem imutável. Ao mesmo 

tempo, setores acomodados ou beneficiados por esta estrutura não vêm com bons olhos 

qualquer tipo de renovação educacional que leve ao pensamento crítico autônomo, 

reagindo a esta possibilidade de renovação com violenta oposição, sendo o discurso 

democrático utilizado ou tolerado até o momento em que sua concretização, para estes 

setores, represente uma ameaça ao status quo e à segurança dos interesses 

conservadores6. 

A conscientização para a transformação deste quadro conflitivo, em favor da 

sociedade como um todo, é processo difícil e incerto, mas necessário. O mundo desigual 

já é familiar e introjetado, mesmo com suas contradições visíveis, e o mundo 

democrático real é uma possibilidade ainda em formação em meio às inúmeras 

resistências violentas e interesses de poder, onde por vezes as pessoas recusam-se à 

autonomia do pensar por si mesmas por acomodação à dependência social e pelo medo 

à liberdade e responsabilidade, como já no século XVIII expôs o filósofo alemão 

Emmanuel Kant em seu texto “O que é o Iluminismo?” (Kant, 1998).  

Neste texto, Kant critica a falta de coragem das pessoas em ousar pensar e agir 

para superar modelos alienantes, acomodadas que estão à tutela dos supostos detentores 

do saber. Esta crítica que foi retomada, atualizada e ampliada por Edgar Morin (1997; 

2010 a; 2010b) e Anthony Giddens (1997), agora envolvendo a figura socialmente 

endeusada do especialista ou perito, e por Freire (1987; 2010), na figura tanto do 

especialista quanto do professor senhorial tradicional. 

Paulo Freire, compreendendo as forças socioeconômicas por trás deste quadro, 

discute a dicotomia entre o saber imposto, normalmente domesticador ou adestrador de 

consciências, e o crítico, reflexivo e compreensivo, aquele que possibilita a reação às 

formas de opressão ou alienação.  

                                                 
6 Tanto Paulo Freire (2007; 2010) quanto Noam Chomsky (2012) fazem uma análise detalhada do 

processo de manipulação pública através de jogos de poder que relativizam ou deturpam o sentido da 

democracia na atual fase neoliberal, patrocinado por corporações e instituições financeiras multinacionais, 

sempre partindo de um discurso economista bastante formal matematicamente, mas distante da realidade, 

como também reconhece Edgar Morin (2011). 
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A essência da sua proposta pedagógica centra-se na percepção positiva do 

aprendiz, especialmente daquele aprendiz socialmente excluído, diferente da visão 

preconceituosa da divisão de classes. Ocorre, assim, a restauração da autonomia da 

capacidade reflexiva sobre a realidade, aprendendo com ela, não mais em um caminho 

de mão única, via professor ao aluno, mas na interação entre as pessoas, professores e 

colegas, sendo o educador um estimulador e não um ditador.  

É neste exato processo de refletir a realidade a partir de uma visão positiva do 

homem que a herança de Paulo Freire supera as fronteiras da Educação e atinge áreas 

diversas, da Psicologia à Sociologia, passando pela Economia e Filosofia. Sua visão é, 

ao mesmo tempo, científica e lírica, libertária e consoladora: possui uma perspectiva 

esperançosa de homem, de mundo e de sociedade. Esta não é uma instância 

independente, mas formada por pessoas, homens e mulheres, que possuem a capacidade 

de transcender e superar dificuldades em seu afã e tendência a ser-mais, numa 

concepção semelhante à de Carl Rogers sobre a tendência à auto-atualização, e de Carl 

Gustav Jung com sua proposta da tendência à individuação, características dos seres 

sensíveis e inteligentes (Fadiman & Frager, 1986). A pedagogia freireana, como práxis, 

é, pois, socialmente engajada e militante. 

Posicionamento semelhante encontra-se em Edgar Morin, que parte da 

problematização acerca da fragmentação dos saberes e de como esta repercute na 

sociedade, nas relações de trabalho, no comportamento das pessoas, para fazer uma 

crítica social e epistemológica à sociedade ocidental, cujo modelo sócio econômico foi 

imposto ao mundo. Sua conclusão é a de que este processo de fragmentação e 

pulverização, cada vez mais ampla, enfraquecendo a percepção das relações entre as 

partes constituintes de um todo, debilita a solidariedade e atinge a qualidade de vida das 

pessoas, robotizando-as (Morin, 2010b; 2011). A superação deste paradigma por novas 

perspectivas integrativas exige uma total mudança de mentalidade e, consequentemente, 

uma mudança nas práticas educativas, possíveis exatamente porque o ser humano é 

sensível e criativo, com capacidade de superar seus próprios paradoxos (Morin, 2010a; 

2011).  

Assim como também ocorre em Paulo Freire, as contribuições intelectuais de 

Edgar Morin não podem ser enquadradas ou limitadas a quaisquer fronteiras 

disciplinares. De fato, sua obra é um reflexo e um exemplo do que ele mesmo chama de 

pensamento complexo: aquele que é formado pelo entrelaçamento de múltiplos níveis 

de entendimento, incluindo o conhecimento interdisciplinar, que comunica as 
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disciplinas, e transdisciplinar, que envolve os saberes em um padrão organizador mais 

amplo, objetivando o desenvolvimento do conhecer para bem do homem em sua Terra-

Pátria, resgatando os aspectos volitivos, emocionais, intuitivos, normalmente 

desconsiderados pelas ciências ditas “objetivas” (Morin, 1997). 

  

O autor francês repensa a educação através de uma superação do reducionismo 

disciplinar e do entrelaçamento simbiótico dos saberes, organizados agora com vistas à 

afirmação da vida e da compreensão das diferenças entre pessoas e culturas. Sua 

proposta é, portanto, transdisciplinar, participativa, dialógica e visa atingir o mesmo 

objeto da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, ou seja, o de libertar consciências 

das falsas noções disjuntivas, classistas, normalmente calcadas em uma visão 

economicista-reducionista, que divide a espécie humana em conceitos como classes, 

regiões, mercados e todas as demais ideias separatistas que minimizem uma visão 

integrativa e dinâmica das pessoas entre si e com seu meio (Morin, 1998; 2005 c).  

Morin explora a educação e seu papel dentro de uma perspectiva transdisciplinar 

de base humanista, apontando as deficiências e perigos de um saber pragmático, 

fragmentário e meramente tecnicista, cuja fisionomia fria, impessoal, hierarquizada é 

ignorada pela pedagogia atual, acomodada que está em não refletir acerca do próprio 

processo de conhecer, ensinar e aprender (Morin, 2000). 

 Os saberes fundamentais propostos por Morin como eixos e diretrizes de 

reflexão do ato de ensinar, apresentados em seu livro Os Sete Saberes Necessários à 

Educação do Futuro (2003) são propostas que transformam o determinismo da visão 

educativa positivista em uma nova maneira de despertar e desenvolver elementos 

relacionais, conjuntivos e integradores a emergirem a partir da curiosidade humana e do 

reconhecimento de nossa dependência biopsíquica com a cultura e com a natureza.  

Uma educação realmente esclarecedora tem de estar focada no humano e na 

vida, e não nas abstrações de uma tecnociência impessoal que deveria servir de meio 

para reafirmar a vida, e não o contrário. Significativa é aquela educação que permita ao 

educando obter uma identidade terrena abrangente, ou seja, de se ver como um 

diferencial participante de uma aventura comum, relacional em múltiplos níveis, 

incluindo o socioambiental. Esta é exatamente a proposta de Paulo Freire (2009; 2010), 

mas explicitada de uma forma mais teórica por Morin (2000; 2011).  

A percepção resultante da proposta dialógica complexa é a de que o destino de 

cada pessoa liga-se ao das demais, percebendo-se também em interação com os demais 
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seres vivos que dependem de seu meio físico, em escala global, cabendo à educação a 

missão ética de buscar e trabalhar uma solidariedade renovadora, transdisciplinar, que 

seja capaz de dar novo alento à luta por um desenvolvimento humano sustentável em 

uma racionalidade sensibilizada, não mais instrumental (Horkheimer, 2007) ou 

mecanicista (Capra, 1986; Morin, 2005 a) e que seja efetivamente reflexiva e 

questionadora (Freire, 2010; Morin, 2007; 2010a). E é aqui, na ênfase de uma 

compreensão sensível e transdisciplinar, que se encontra a interface entre a 

epistemologia teórica de Morin com a crítica social e as ideias educacionais da práxis 

militante freireana, como esperamos demonstrar ao longo desta tese.  

 

Morin considera a visão sistêmica e sensível como a base cognitiva 

indispensável à resistência frente à racionalidade instrumental fria (que ele chama de 

falsa racionalidade), imediatista, excludente e excessivamente quantitativa do 

paradigma dominante (1998; 2000; 2010b). O paradigma atual, mecanicista e 

fragmentado em departamentos disciplinares, deixa de lado questões integrativas 

importantes para uma visão abrangente da realidade. Aliás, provoca uma alteração de 

prioridades, pondo-se o parcial e o fragmentado acima do essencial e do global, 

focando-se mais em efeitos do que em causas (Morin, 2000; 2010a). 

Para Morin, é um paradoxo que a educação, que visa transmitir conhecimentos 

sobre o mundo, seja cega em relação ao próprio processo contextual e psicossocial em 

que se produz o saber humano, negando-se mesmo ao homem o reconhecimento de ser 

o produtor deste conhecimento. Ao invés de promover o conhecimento de forma 

integrada para a compreensão da totalidade, o atual modelo fragmenta-o, impedindo 

uma percepção abrangente em que o todo e as partes se comuniquem numa visão fluida 

e dinâmica de conjunto (2010a; 2010b).  

 

6 – Pertinência do Problema 

  

Acreditamos que este estudo representa uma contribuição no sentido de 

enriquecer a área de pesquisa da educação e, assim, possibilitar o confronto dialético 

entre duas perspectivas divergentes: a da racionalidade instrumentalizada, adestradora 

(Horkheimer, 2007), versus uma razão dialógica crítica-sensível, engajada, consciente 

de que a cultura é construção coletiva, algo permanentemente refeito e não algo dado, 
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que resgate o papel de sujeito ao educando e promova a inserção e autonomia 

participativa deste na sociedade (Freire, 1994; 2010). 

 A crise contemporânea da Modernidade, refletida no sentimento de 

estranhamento, mal-estar e extremo relativismo, parece ser consequência desta visão 

mecanicista reducionista a se expressar no assustador crescimento da violência 

especialmente após a implantação mundial do neoliberalismo a partir dos anos 80 do 

século XX, na realidade financiada e imposta por uma elite financeira.  Suas 

contradições sociais produziram um questionamento crescente, mas ainda restrito a 

eruditos, sobre a falência das promessas do neoliberalismo que tanta se mostrar herdeiro 

do Iluminismo em seu projeto de buscar a ordem por meio da razão, mas que foi 

incapaz de eliminar a desordem, a alienação e a exploração do homem pelo homem 

(Freire, 2007; Morin, 1998). Muito pelo contrário, o resultado foi um aumento 

considerável dos paradoxos do capitalismo, especialmente do aumento exponencial da 

exploração de países, culturas e pessoas na mesma proporção do desenvolvimento 

técnico-científico, com acúmulo cada vez maior de riquezas e poder nas mãos de uma 

minoria a solapar a Democracia.  

 Edgar Morin (2005a, b, d) retoma algumas partes das ideias psicológicas de Carl 

Gustav Jung (1993; 1998) e de crítica filosófica de Max Horkheimer (2007), para dizer 

que a não reação a este estado de coisas ocorre em grande parte pela idealização quase 

mítica de um aspecto da Modernidade: a crença de ser a razão instrumental - na acepção 

de Max Horkheimer adotada pela Escola de Frankfurt (Reale & Antiseri, 2006), 

caracterizada por ser pragmática e voltada a metas e processos racionais operacionais e 

impessoais – a única modalidade válida de racionalidade, crença que encobre a 

exploração com a imposição desta uma única abordagem de conhecimento, 

negligenciando os aspectos existenciais, emocionais e biossociais dos seres humanos. 

Ao invés de libertar, tal crença cria, ao contrário, seres parciais ou imperfeitamente 

desenvolvidos, conformados e incapazes de usar uma racionalidade ampliada, crítica, 

sensível e reflexiva ante as consequências do uso unidirecional da razão que transforma 

a racionalidade em racionalização (Morin, 2000).  

  

A base ideológica por trás de tal ato cristalizou a imagem de mundo como 

“coisa” distanciada de nós, um objeto a ser explorado com vistas ao lucro, minimizando 

ou neutralizando, tanto quanto possível, o crescimento de uma razão crítico-reflexiva 
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que pudesse questionar tal paradigma e demonstrar nossa dependência essencial com a 

natureza.  

Para justificar ideologicamente tal atitude, foi posta grande ênfase na construção, 

no imaginário coletivo ocidental, do endeusamento da racionalização e do papel da 

ciência positivista, pretensamente objetiva e impessoal.  

Desde Descartes, o diferencial do pensamento ocidental é o culto à razão, não 

propriamente na racionalidade, mas na racionalização. Para Morin, isto constitui... 

 

O grande paradigma do Ocidente, presente não 

somente na esfera do fazer científico, mas em todos os 

âmbitos da ação cotidiana do homem moderno, 

organizando sua apreensão do mundo, de si no mundo e 

de sua ação (Morin, 2005 b: 273). 

 

O conhecimento disciplinar diferenciado é fruto desta racionalidade cultivada  

como um conjunto de verdades estabelecidas e independentes que devem ser 

apresentadas e retransmitidas por especialistas, através de um sistema de educação 

unidirecional verticalizado, partindo de um currículo imposto, passando pela 

“autoridade” quase sempre autoritária que, supostamente, detém o saber em parte 

transferido àquele que é considerado inferior, a tabula rasa a receber, passivamente, tais 

informações, ou seja, o educando. Este quadro encobre e/ou impõe um aspecto 

pseudocientífico a um sistema de poder e dominação que reflete e perpetua a idéia 

política difusa da existência de classes dicotômicas, ao mesmo tempo em que “adestra” 

mentes para ele conformar-se. Paulo Freire denomina o tipo de ensino, baseado na 

concepção citada, de “pedagogia bancária” (Freire, 1987), uma pedagogia que possui 

uma visão a priori bem pouco positiva do educando. 

O resultado lógico é a produção um sistema de ensino reducionista, 

fundamentado nesta concepção bancária da educação. Dele surge a familiaridade e 

aceitação de uma prática de relações desiguais, por meio da qual os estudantes são 

vistos como inferiores ante os sujeitos de suposto saber (professores, diretores, 

autoridades educativas), que por sua vez assumem o papel pretendido, atuam 

autoritariamente e se restringem a expor conhecimentos abstratos, por vezes insípidos, 

impedindo o diálogo, adaptados a uma relação vertical que nega a percepção da 
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aprendizagem como um processo de busca de compreensão da realidade e do porquê de 

certas verdades serem mais aceitas que outras. 

Logo, uma prática educativa questionadora, libertária e desprendida deste 

modelo impositivo muito teria a ganhar dialogando com uma teoria epistemológica que 

aponta as falhas deste paradigma e problematiza a produção de saberes. Freire e Morin 

partem de um mesmo ponto, a crítica do sujeito subdimensionado produzido pela 

modernidade, buscando fins semelhantes, o questionamento da imposição disjuntiva de 

saberes que, ao invés de libertar e conscientizar o homem de suas relações com seu 

meio cultural e ambiental, mais o alienam. 

Os pontos de complementaridade ou convergência existentes entre as ideias e 

propostas sobre a educação em Paulo Freire e Edgar Morin certamente ampliariam o 

leque de discussão entre profissionais da educação, alargando perspectivas e permitindo 

a entrada de novas concepções e teorias questionadoras. Tal diálogo possibilitaria o 

surgimento de ferramentas analíticas apropriadas para a compreensão do por que da 

seleção de certos saberes e formas de educação atuais.  

 

As implicações de tal convergência para uma práxis atualizada de uma 

pedagogia da autonomia e da reflexividade engajada seriam inúmeras, dentre as quais: a 

ampliação da discussão das propostas de Freire e Morin e suas relações 

interdisciplinares bem como o fortalecimento de uma visão progressista na formação 

dos professores das diversas licenciaturas, o que certamente é algo necessário e 

desejável, segundo Libânio e Pimenta (1999), por oferecer uma base intelectual que 

capacitariam os profissionais a rever reflexivamente suas práticas didáticas e as teorias 

que as modelaram.  

 

7 – Metodologia utilizada 

 

 Para um estudo compreensivo e crítico que se propõe a apontar convergências 

no pensamento de Freire e Morin partindo da produção intelectual de ambos, o método 

utilizado foi o compreensivo-hermenêutico, seguindo as diretrizes de Max Weber 

(1996) e Wilhelm Dilthey (Reale & Antiseri, 2006), que estabelece a compreensão do 

desenvolvimento de uma ideia, ação e/ou práxis a partir do entendimento da 

contextualização histórica e social de onde elas emergem, propiciando a indagação e 
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reflexão dos sentidos e objetivos expressos na produção dos autores em estudo (Freund, 

2006).  

O procedimento, partindo deste método compreensivo, se concretiza no estudo 

dos trabalhos mais epistêmicos publicados por Paulo Freire e Edgar Morin, 

contextualizando-os e identificando, por comparação, os pontos em comum em suas 

concepções sobre a questão do conhecimento, visão de mundo e da crítica dos autores 

aos fundamentos valorativos, metafísicos e filosóficos do modelo paradigmático 

dominante.  

O estudo aqui exposto articulou-se em uma proposta escalar de etapas de 

interpretação envolvendo: 

 

a) Um método: o compreensivo-hermenêutico 

b) Uma abordagem: por ser compreensiva, foi eminentemente qualitativa, 

partindo de um referencial epistemológico e fenomenológico.    

c) Um procedimento: comparativo, a partir do confronto das ideias de Freire e 

Morin. 

d) Uma técnica: a da reflexão e comparação de discurso de ambos os autores 

entre si prioritariamente e, subsidiariamente, com outros autores, para 

melhor conformar o quadro contextual e epistemológico da ciência e da 

cultura da segunda metade do século XX e início do XXI.  

 

 8 – Proposta e estrutura da Tese 

 

 Como já exposto, a proposta do presente busca relacionar e esclarecer a 

originalidade e contribuições de Freire e Morin para uma reflexão de homem, cultura e 

transformação das práticas educativas a partir da crítica que ambos fazem à estrutura 

paradigmática que dá suporte ao processo de produção e transmissão dos saberes na 

Modernidade. Ou seja, propomos um diálogo da práxis reflexiva de uma pedagogia da 

libertação e da autonomia, de Paulo Freire, com as propostas epistêmicas e pedagógicas 

próprias da Teoria da Complexidade, formulada por Edgar Morin.  

O objetivo é o de constatar não apenas uma convergência, mas uma linha de 

complementaridade útil no pensamento destes autores, e que permita responder às 
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importantes questões específicas postas no início desta introdução, que podem ser bem 

centradas em duas outras: 

 

a) Em que as ideias e visão de mundo e homem consubstanciados numa 

aproximação da práxis dialógica e crítica de Paulo Freire, com a filosofia 

epistemológica interdisciplinar, ou complexa, de Edgar Morin, participariam na 

construção e desenvolvimento de uma emergente nova visão de realidade que 

reflita uma crítica e superação do conceito de homem moderno, entendido como 

uma tabula rasa passiva e determinável? 

b) Como as implicações desta possível convergência problematizam o modelo 

dominante de uma educação baseada no acúmulo acrítico, tecnicista, impessoal e 

mecanicista de informações estanques em um novo modelo que supere tal 

padrão de instrumentalização pedagógica? 

 

A busca pela compreensão do pensamento dos autores para responder as questões 

formuladas acima nos levou a estruturar a presente tese na seguinte divisão por 

capítulos: 

 

O capítulo 1 apresenta uma panorâmica do contexto histórico e sociológico em que 

se inserem Paulo Freire e Edgar Morin.  

O capítulo 2 faz um estudo do desenvolvimento do pensamento de Freire e Morin no 

contexto de suas atividades e dentro dos principais eventos históricos por eles 

vivenciados. 

O capítulo 3 foca a questão do conceito de Modernidade, especialmente como 

percepção de ruptura e de estranheza diante de uma realidade socioeconômica 

impessoal, que se faz cada vez mais impermanente, fluida, racionalizada, sem 

possibilidades de aprofundamentos de raízes e impositiva de contínuo destroncamento 

das comunidades e referenciais tradicionais (Bauman, 2001, 2007; Giddens, 1997). 

Avalia-se também, neste capítulo, a formação do paradigma mecanicista ainda 

dominante, cujas origens podem-se remontar ao trabalho de René Descartes e a seu 

contexto histórico, ligado ao florescimento da burguesia após o Renascimento. 

O capítulo 4 discute alguns dos progressos da ciência de ponta ocorridos na 

transição do século XIX para o XX, indo do eletromagnetismo e Einstein aos teóricos 

da mecânica quântica, da cosmologia, da ecologia e da teoria sistêmica, cujas 
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descobertas e contribuições teóricas ajudaram modificar a nossa visão de mundo. São 

citadas também as reflexões de alguns filósofos e pesquisadores que questionam o 

paradigma cartesiano na forma como este é utilizado politicamente para reafirmar uma 

sociedade baseada em diferenciações sociais cada vez mais elaboradas. 

O capítulo 5 apresenta e discute o pensamento e propostas epistêmicas de Edgar 

Morin sobre a Complexidade e a consequente necessidade da Reforma da Educação. 

O capítulo 6 retoma o pensamento de Paulo Freire, destacando seu aspecto 

multidimensional e suas reflexões sobre homem, mundo, ciência, ética e educação. A 

ênfase aqui é dada, sobretudo, ao aspecto epistemológico de seu trabalho. 

 

Por fim, são apresentadas as conclusões, discutindo-se a complementaridade entre 

os pensamentos de Paulo Freire e Edgar Morin enquanto críticos da razão instrumental e 

suas propostas para o desenvolvimento de uma abordagem transdisciplinar que 

possibilite uma transformação educacional, enfatizando-se a necessidade de uma nova 

modalidade de formação de educadores que seja reflexiva, relacional, tendo por foco o 

desenvolvimento integral dos educandos.  
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Capítulo 1 

 

 

 

Contexto geral 

 

 

 

Ninguém nasce feito, é 

experimentando-nos no mundo que nós 

nos fazemos. 

 

Paulo Freire (2001: 79) 

 

1 – Introdução 

 

 Compreender o sentido e processo de desenvolvimento das ideias de pensadores 

como Edgar Morin e Paulo Freire exige, antes de tudo, um esforço de compreensão 

contextual do entorno histórico de onde emergem e se desenvolvem estes autores. 

Conhecer o meio em que viveu o homem, época e cenário de sua formação e atuação, 

delineia melhor os traços de seu pensar, possibilitando, ao menos em parte, entender o 

porquê, a forma e o como se deu o surgimento e o desenvolvimento de suas 

preocupações, ações e propostas. 

É o reconhecimento deste pano de fundo histórico que estará presente nestes 

dois primeiros capítulos, junto a uma discussão preliminar das ideias destes autores.  

 

2 – Contribuições dos autores para uma epistemologia da educação 

 

Paulo Freire enfatiza a possibilidade de superação da realidade atual, histórica e 

socialmente construída, tantas vezes perversa e injusta, pelo engajamento volitivo e 

consciente do aprendiz no seu mundo a partir da curiosa e constante compreensão, ou 

permanente leitura e releitura, de sua realidade.  
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Implícita a esta capacidade de leitura compreensiva do mundo está o 

reconhecimento e desenvolvimento do potencial humano de ser mais, de apreender e 

compreender mais a realidade a partir do estímulo à sua capacidade de aprender - a ler 

as palavras sobre os objetos e atos de seu mundo, a contar, a sentir-se competente e 

descobrir-se como sujeito de sua história e co-criador de sua cultura7. De onde ele retira 

esta constante confiança senão de sua própria experiência pessoal? 

Freire tem a plena certeza da possibilidade de superação, transcendência e 

transformação de um contexto negativo por força do crescimento positivo, percebida 

pela capacidade adaptativo-criativa comum a todos os seres vivos e que se expressa na 

espécie humana pelo comprometimento curioso do aprendiz com seu próprio 

desenvolvimento dentro de um contexto-problema a ser compreendido e superado. A 

base desta confiança, ele o afirma diversas vezes, é tributária de sua experiência vida. 

Ele mesmo conseguiu transcender dificuldades graves no fim da infância e em toda a 

adolescência e idade adulta (Freire, 2005). A vida ensina e a razão confirma. 

Edgar Morin, por sua vez, discute insistentemente uma reforma do pensamento 

que permita uma ampliação e maturação da percepção da realidade e, com esta, a 

possibilidade de uma transformação social. Tal como experienciou Freire, a sua própria 

experiência pessoal e descobertas intelectuais na adolescência, posteriormente acrescida 

pela experiência da Guerra, daria a Morin convicção de que a percepção-ação humana 

pode ser completamente reformulada a partir de experiências com outras pessoas, 

portanto, dialógica e solidária, que estimula uma mudança de perspectiva sobre a 

realidade (Morin, 2009b).  

Pelo desenvolvimento reflexivo da percepção, discute Morin8, a realidade pode 

deixar de ser dividida em elementos isolados, como peças separadas. Estas são, sem 

perder suas características individuais, entendidas em relação contextual como 

elementos que coexistem e se diferenciam em processos e simbioses de complexidade 

crescente dentro um mesmo conjunto onde saberes, estruturas sociais, pessoas, 

aspirações e desejos individuais se entrelaçam em um todo, com características próprias, 

não presentes em seus elementos isolados.  

Esta mudança fundamental de percepção fragmentação para a correlação implica 

novas formas de interpretação/tradução do real e, com ela, de mudança de atitude. 

                                                 
7Cf. FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade (2009) e Pedagogia da Autonomia (2010). 
8 Paulo Freire pensa de modo muito semelhante. Confira, por exemplo, seus livros  À Sombra desta 

Mangueira (2007), Educação como prática da liberdade (2009) e Pedagogia da Autonomia (2010). 
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Considerando-se que comportamento humano é paradigmo-dependente, já que qualquer 

ação liga-se a uma prenoção sobre algo, Morin propõe a superação do paradigma 

cartesiano-mecanicista, insistentemente fragmentador e isolacionista, por outro que 

aspira ao conjunto, ao ecológico-sistêmico, que é racional e sensível e que reconhece as 

diferenças, mas desta vez sem perder o contexto, comunicando-as entre si, entrelaçando-

se por meio do denominado pensamento complexo9. 

As abordagens de ambos os autores convergem ou se aproximam no que parece 

ser uma mesma visão geral crítica da concepção instrumental, fragmentada e 

hierarquizada de homem, mundo e educação traçada a partir de uma interpretação 

mecanicista, utilitarista e, portanto, artificial e reducionista, da vida e da natureza. 

Ambos compartilham também, já se ponde inferir, de uma mesma confiança 

profundamente otimista, mas não ingênua - pois reconhecem as várias dificuldades à 

sua expressão saudável -, na capacidade de autotranscedência e autonomia dos 

educandos em especial, e da humanidade, em geral. A principal diferença entre os dois 

parece estar aplicação política de suas ideias: Paulo Freire aparenta ser um pensador 

mais militante de ação e politicamente engajado. Morin, que também é um pensador de 

esquerda, contudo, é mais voltado à discussão das ideias, mas sem perder a chance de 

propor e participar de experiências concretas de aplicação de sua teoria, com especial 

ênfase na Educação.  

Enquanto Freire baseia sua concepção de educação centrando-se na capacidade 

concreta do aluno de aprender e crescer, em processo vivencial de autodescoberta de 

constituição do ser como sujeito autônomo e crítico, Morin insistirá mais em 

desenvolver e discutir uma compreensão teórica na qual o ser humano, o homo sapiens 

et demens, como ele costuma expressar em suas obras10, é um ser multidimensional, 

constituído a partir de aspectos relacionados à natureza, ao emocional, ao psíquico e ao 

cultural, conformando um todo dinâmico. Esta multidimensionalidade quando 

dinamicamente aceita e trabalhada em suas características complexas permitiria o 

desenvolvimento do melhor das potencialidades humanas por integrar e reconhecer os 

potenciais da sombra e mesmo da loucura.  Ambos os pontos de vista são, insistimos, 

harmônicos e complementares entre si, e estão fundamentalmente  baseados – como 

também estão as suas diferenças de abordagem - na própria experiência vivida pelos 

autores em seu contexto cultural. 

                                                 
9 Cf. MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo (1997) e A Cabeça Bem Feita (2010a) 
10 Cf. MORIN, Edgar. O Método IV : as idéias (2005 d) e Meu Caminho (2010b). 
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Esclarecida a importância epistêmica dos pensadores citados, passaremos agora 

a uma panorâmica sobre a infância de Freire e Morin, transitando pelo contexto social, 

familiar e histórico. Sempre que possível - e quando pertinente -, faremos uma breve 

apresentação de pontos gerais da visão teórica dos autores, referentes à problematização 

da “modernidade” ou como esta se apresentou, para eles, ao longo do século XX, com 

suas características e contradições11. 

 

3 – Contexto familiar, histórico e social 

 

 Paulo Reglus Neves Freire e Edgar Nahoum, mais tarde Edgar Morin, viveram e 

atuaram na mesma época12. Nasceram ambos em 1921 e desenvolveram seus trabalhos, 

enquanto filósofos, pesquisadores, e educadores, na segunda metade do século passado 

– estando Morin ainda em plena atividade, enquanto que Paulo Freire faleceu em 1997.  

As suas origens culturais, contudo, são bem diferentes apesar de fatores externos 

comuns atingirem, com diferentes intensidades, a ambos: as consequências da crise de 

1929 - sendo a família Freire a mais dramaticamente atingida –, as repercussões da II 

Grande Guerra – muito mais impactantes em Morin, claro, do que em Freire – e as 

mudanças sempre aceleradas de um mundo cada vez mais interligado pelo comércio e a 

tecnologia, com os novos padrões fluidos de relações sociais daí resultantes.   

 

A família Neves Freire, impactada pela crise de 29, migrou da classe média para 

a baixa, concretizada fisicamente pela mudança da família da capital do Estado de 

Pernambuco, Recife, para o município vizinho de Jaboatão dos Guararapes.  

O pai e chefe da família, Joaquim Thermístocles Freire, era oficial da polícia 

militar e sua mãe, Edeltrudes Neves Freire, até a chegada da crise, dona de casa. Para 

complicar a situação, a saúde do Capitão Thermístocles Freire começou a declinar por 

esta mesma época. 

  

                                                 
11  Dialogaremos mais adiante, no capítulo 3, sobre a Modernidade com autores como Anthony Giddens, 

Carl Gustav Jung e  Boaventura de Souza Santos. Pretendemos contrastar suas idéias e percepções com as 

que são próprias ao pensamento de Paulo Freire e Edgar Morin. 
12 A vida e obra em processo de Paulo Freire se encerram com a sua morte, em 1997, apesar de vários de 

seus escritos inéditos terem vindo à público após esta data, existindo outros ainda em vias de publicação. 

Edgar Morin adentrou o século XXI e, ainda vivo, continua pensando, discutindo e produzindo, apesar de 

sua idade avançada. 



37 

 

A família Nahoum, à seu modo, também experienciou mudanças no mesmo 

período, porém de um modo diferente.  

Os pais de Edgar Morin, né Edgar Nahoum, eram de origem judaica, da 

denominação sefardita, originários da Espanha. O pai, Vidal, migrou da Salônica, região 

portuária grega sob domínio turco. A família da sua mãe, Luna Beressi, migrara da 

Itália. De saúde frágil, mas gostos burgueses exigentes, Luna dedicava-se a cuidar da 

casa e do único filho, Edgar, enquanto Vidal Nahoum era comerciava de têxteis em um 

bairro de Paris, reduto de salônicos imigrantes.  

A reduzida família Nahoum se manteve relativamente incólume aos efeitos 

financeiros da crise de 29, mas bastante perto do desequilíbrio emocional, pois pouco 

depois o abalo da perda de sua mulher, Luna, em 1931 faria Vidal dedicar-se 

exageradamente aos cuidados do filho único. Edgar, como ele mesmo relata, jamais se 

recuperou totalmente da perda da mãe13. 

 

Edgar Morin (então Edgar Nahoum) e Paulo Freire ficaram órfãos em idades 

próximas: Edgar perdeu a mãe, Luna, aos dez anos e Paulo o compreensivo pai, 

Thermístocles, aos 13.  

Foi o capitão Thermístocles que, junto com sua mãe, ensinara o menino Paulo a 

ler embaixo das árvores de sua casa, escrevendo as palavras na terra do chão dos 

quintais, de início em Recife, depois em Jaboatão dos Guararapes.  

Paulo Freire traria, desta época, lembranças doces: a saudade de estar com os 

pais, aprendendo a ler palavras que se referiam a coisas e objetos de sua meninice, à 

sombra e sob o perfume das mangueiras, bananeiras, jambeiros e outras árvores a quem 

recorria para os momentos de brincadeira e reflexão14. Data desta época o gérmen de 

sua noção de que é possível ensinar bem com os elementos simples do mundo em que 

vivem os educandos, dispensando cartilhas e outros instrumentos padrão, e com 

vantagens, já que as primeiras geralmente estão comprometidas com uma visão de 

mundo irreal ante o contexto dos meninos, moços e homens “excluídos”.   

 

                                                 
13 Morin, sempre que fala de sua infância e juventude, faz menção ao grande vazio afetivo e moral 

deixado pela mãe. Confira seu livro Meu Caminho, 2010b. 
14

Cf. FREIRE, Paulo.  À Sombra desta Mangueira, 2007. 
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A educação de Edgar Nahoum foi mais tradicional, efetuada em uma escola de 

classe média em que conviviam bem cristãos, judeus e mulçumanos. Isto foi bom no 

sentido de que o jovem Edgar, na prática, não via em que seus colegas de outras 

religiões eram realmente diferentes dele mesmo, tirando o fato de professarem fés 

diferentes. Em sua casa, não havia uma ortodoxia religiosa.  

Luna, mãe de Edgar, com problemas cardíacos crônicos, morreu subitamente 

durante uma viagem de trem nas imediações de Paris, em 1931. Thermístocles, pai de 

Paulo Freire, sucumbiu devido à ruptura de um aneurisma provocado por uma queda de 

cavalo durante um desfile militar, em 1934.  

Para Edgar Nahoum, a perda da mãe acabaria impactando no seu 

desenvolvimento intelectual. A falta da mãe e o desespero da solidão, misturados com 

um difuso sentimento de culpa e dubiedade emocional para com seu pai, concorriam 

com o seu esforço para aparentar indiferença que usava para encobrir o seu 

distanciamento emocional do genitor. Para compensar a solidão, o jovem Edgar 

Nahoum passa a se dedicar obsessivamente à leitura e, logo depois, também se voltaria 

para a música e o cinema.  

 

Paulo Freire, após a morte do pai, iria sentir,  junto com seus três irmãos e a 

mãe, a injustiça da exclusão social ao descobrir a experiência da fome e o 

constrangimento de olhares desconfiados até mesmo dos antigos conhecidos de classe 

média. Conheceu ele, de fato, muitas das necessidades de que são vítimas os excluídos. 

“Em Jaboatão me tornei homem, graças à dor e ao sofrimento que não me 

submergiram nas sombras do desespero”, diria em retrospecto, anos mais tarde15. 

Nestes anos críticos surgem e se fortalecem os seus laços de simpatia com os excluídos 

e emerge seu desejo de lutar por justiça social. 

Os irmãos mais velhos do jovem Paulo Freire, Stella e Armando, começaram a 

trabalhar muito cedo para ajudar na difícil situação em que se encontrava o lar. Foi o 

sacrifício dos irmãos que permitiu a Paulo concluir seus estudos fundamentais. O outro 

irmão, Termístocles, o primogênito, seguiu os passos do pai e entrou para o exército, 

afastando-se da família. 

                                                 
15 Cf. BARRETO, Vera (2006). Paulo Freire para Educadores. Editora Arte & Ciência, p. 19. 
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A situação comum de orfandade e deslocamento social também levaria ambos, 

Freire e Morin, a desenvolverem a capacidade de empatia aos desafortunados, por 

conhecerem em primeira mão a impotência de se vivenciar uma situação imposta, 

indesejada. De certo modo, eles se viam como seres híbridos, participantes de mundos 

antagônicos e estranhos. 

 

 Paulo Freire lembrava-se desta situação ambígua nos seguintes termos: 

 

Participando do mundo dos que comiam, mesmo que 

pouco comêssemos, participávamos também do mundo dos que 

não comiam, mesmo que comêssemos mais do que eles – o 

mundo dos meninos e das meninas dos córregos, dos 

mocambos, dos morros. Aos primeiros estávamos ligados por 

nossa posição de classe (a casa do capitão Thermístocles); ao 

segundo, por nossa fome (Barreto, 2006: 19) 

 

Edgar Morin vivia uma situação semelhante de ambiguidade, embora de forma 

diferente. Sua família constituía-se unicamente dele e seu pai, e poucos eram os amigos. 

Em termos de necessidades básicas, sua situação era bem menos dramática que a de 

Paulo Freire, mas, no contato afetivo e social, não menos perturbadora: 

  

Na escola, tinha vergonha de ser órfão. Em 

minha classe havia outros judeus, havia protestantes, 

mas eu era o único órfão. Era o defeito que me 

diferenciava dos outros (Morin, 2010b: 11). 

 

Situações diferentes, sentimentos adjacentes, cada um ao seu modo, Freire e 

Morin afinaram-se cedo, por empatia, com a questão dos injustiçados ante a violência 

velada ou explícita de situações impostas, por um lado, ou formadora de desigualdades, 

por outro. Esta empatia nascente de ambos tem um contexto, emerge em um momento 

histórico de grande desenvolvimento tecnológico que ao invés de integrar as pessoas, 

superando problemas, acentuava de modo visível e em pouco tempo vários deles.  

O contínuo processo de imposição, desenvolvimento e obsolescência de técnicas 

e tecnologias de produção, fruto de uma burocratização das relações sociais e de uma 
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racionalidade mecanicista cada vez mais expandida, refletir-se-iam inevitavelmente nas 

rápidas mudanças das relações de trabalho, na pressão migratória que esgarça as 

relações de pertença a comunidades e grupos tradicionais e, por fim, influindo na forma 

como é pensada a educação, agora entendida como instrumento de formação 

preparatória para um mercado de trabalho tecnicizado e não mais para a vida.  

Este modelo das sociedades industrializadas ocidentais espalhou-se sobre todo o 

globo a partir do século XIX, mas viria a ter um incremento explosivo a partir dos anos 

190016, acentuando-se ainda mais após o a II Guerra Mundial, burocratizando e 

impessoalizando relações sociais de forma cada vez mais intensa.  

Foi neste contexto histórico de transformações rápidas que Freire e Morin 

vivenciaram experiências que os levaram a perceber paulatinamente que a visão que as 

pessoas estavam começando a ter do mundo, após a Segunda Guerra, ou mesmo antes 

dela, era condicionada por uma concepção mecanicista e fragmentária de interpretação 

da realidade.  

Esta era a visão que, introjetada sem que as pessoas refletissem, se expandia a 

partir das relações de trabalho atreladas a sucessos tecnológicos, mobilização, migração 

em massa e urbanização descontrolada. Ao lado deste aspecto, a sociedade era 

estimulada a consumir e adotar valores individualistas que enfraqueciam os laços de 

solidariedade, ao tempo que também promovia um comportamento materialista, 

acrítico, hedonista, imediatista.  

 A reflexão posterior de ambos sobre este aspecto do século XX mostra uma 

reação contundente à hipervalorização deste estilo de vida, que ambos consideram ser 

resultante de uma intepretação imposta por um modelo de produção que se utiliza de 

uma visão reducionista e mecanicista de mundo e que desconsidera as capacidades de 

reflexão crítica, integração, cooperação, solidariedade, conjunção, trabalho em equipe e 

sensibilidade criativa. 

Portanto, tomando como referência o período da vida de Paulo Freire (1921 a 

1997), vemos que o desenvolvimento dos autores dá-se em um espaço de tempo vai da 

crise de 1929 - passando pela eclosão e o fim da II Grande Guerra e estabelecimento da 

Guerra Fria -, da expansão da tecnologia indo até os primeiros sinais graves de 

esgotamento do modelo neoliberal, em fins do século XX.  

                                                 
16 Cf. GIDDENS, Anthony (1991).  As Consequências da Modernidade, e FREIRE, Paulo (1997).  À 

Sombra desta Mangueira (2007). 
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4 – Influências sobre os jovens Paulo Freire e Edgar Nahoum 

 

Paulo Freire costumava afirmar (2002, 2007) que sua visão de mundo e sua 

perspectiva humanista foram delineadas a partir das suas experiências da infância e 

adolescência.  

Costumava citar, como ilustração, ocorrências da época que lhe despertaram a 

consciência do que é ser um excluído, partindo da dor, da fome, do risco em ser 

“classificado” como marginal por conta das atitudes desesperadas a que foi levado a 

desempenhar para suprir necessidades básicas, como as de alimentação.  

Atitudes extremas, diante de situações extremas, ele percebeu, são rotuladas 

antecipadamente por prenoções socialmente partilhadas que as impedem de ser 

compreendidas como ações de desespero. Contudo, o pior ocorre pela introjeção, nos 

excluídos, de toda esta carga de preconceito social que os levam a acreditar realmente 

ser a sua situação uma fatalidade permanente ou realidade praticamente impossível de 

ser mudada. 

  

“O real problema que nos afligiu durante grande parte de minha infância e 

adolescência foi o da fome”, lembrava Paulo Freire17. Esta situação difícil só não foi 

mais dramática devido a gentil gratuidade das árvores frutíferas dos quintais da casa e 

da vizinhança, onde pessoas generosas, várias delas em situação semelhante a dos 

Neves Freire, compartilhavam dos frutos de seus pomares. Assim o rapaz podia sentir a 

gratuidade, o conforto e o prazer da solidariedade. Não era raro, lembrava Paulo Freire 

(2002), que na mesma região, as galinhas criadas soltas pelos vizinhos pusessem ovos 

em todos os lugares, e isto era outra generosidade da natureza e dos vizinhos que 

também ajudava na dieta da família, estreitando os laços entre os membros da 

comunidade.  

Ainda assim, nem sempre esta ajuda singela era suficiente. O já maduro 

educador lembrava que o menino Paulo Freire de cerca de onze anos vivenciou um 

episódio que lhe serviu de representação destes anos difíceis, pois, conquanto na 

ocasião, seu pai ainda fosse vivo, a família já não tinha mais, como outrora, dinheiro 

suficiente para refeições apropriadas, satisfazendo, adequadamente, às necessidades de 

toda a família (então constituída de seis pessoas, quatro das quais ainda em fase de 

                                                 
17 Cf.  FREIRE, Ana Maria Araújo. Paulo Freire, uma História de Vida, 2005: 45. 
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crescimento ou formação). O exemplo da “galinha pedrês” serviu para instruí-lo sobre 

o que a necessidade pode levar as pessoas a fazer. Desde então, ele começou a 

questionar as causas de situações paradoxais: sendo a natureza tão generosa e com 

tantos recursos que poderiam ser racionalizados, produzidos e partilhados, o que levava 

as pessoas adultas a se dividirem em classes e a serem tão mesquinhas e 

preconceituosas?  

O caso da “galinha” se deu em uma manhã de domingo, quando Paulo e seu 

irmão Termístocles conversavam no fundo do quintal da nova casa de Jaboatão dos 

Guararapes, em um pequeno e improvisado roseiral que a mãe de ambos havia plantado 

para, segundo Paulo, “enfeitar a vida difícil”18.  

Foi neste momento que ambos viram uma galinha nas proximidades, preocupada 

em apanhar um pequeno gafanhoto incauto. A ave mal teve tempo de engolir sua presa 

quando também foi pega pelos garotos. A ação dos meninos, recordava-se Freire, não 

foi planejada, ninguém pensou em furtar e matar a galinha do vizinho. A ação foi uma 

consequência quase instintiva, instigada pela fome. A mãe apareceu, atraída pelos 

cacarejos desesperados da galinha tentando fugir, mas quando chegou até onde estavam 

os garotos, ela já não mais cacarejava. Tinha sido estrangulada. Dona Tudinha, uma 

senhora católica e séria, que tanto fazia para que os filhos fossem bem comportados, 

pegou a galinha das mãos dos meninos, hesitando por um momento. Por fim, acabou 

retornando para a casa levando a ave capturada pelos filhos. Horas depois, todos os seis 

membros da família tiveram uma boa refeição. 

 

Lembrando e narrando o ocorrido muito tempo depois, Paulo Freire aproveita 

este fato autobiográfico aparentemente sem importância para refletir agudamente sobre 

a injustiça social e, com ela, sobre os preconceitos e sobre a crueldade imposta aos 

excluídos, instigando a reflexão problematizadora: 

 

O meu vizinho não podia pensar que nós éramos os 

autores daquele furto porque a classe social à que nós 

pertencíamos não possibilitava que ele fizesse esta conjectura. 

(...) Se fossem, porém, meninos de um operário, teriam sido 

considerados delinquentes infantis. Na verdade, não éramos e 

                                                 
18 Paulo Freire narra o caso em seu livro “Pedagogia dos Sonhos Possíveis”, 2002: 87 a 89. 
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nem fomos delinquentes, matamos a galinha pedrês do vizinho 

para comer. Tínhamos fome. 

(...) Penso nos meninos com fome, nos meninos traídos, 

nas meninas vilipendiadas nas ruas deste país, deste e de outros 

continentes. Meninos e meninas que estão inventando outro 

país. E nós, mais velhos, temos que ajudar essas meninas e 

esses meninos a refazer o Brasil. E é com esta convicção, é com 

este sonho que eu falo a vocês e que eu termino minha fala. 

Ajudemos estes meninos a reinventar o mundo (Freire, 2002: 

88)19. 

 

O sofrimento sentido em si e visto também em outros vizinhos em situação ainda 

pior levou Paulo Freire, sensível e inteligente, a perceber, bem cedo, que havia algo de 

muito errado, algum defeito grave em uma sociedade que divide pessoas em classes 

antagônicas, em que um número considerável de pessoas são exploradas e submetidas a 

carências graves, além de humilhações de toda espécie.  

O que mais sensibilizava o menino era perceber que a parcela menos aquinhoada 

era composta de pessoas diferentes das outras, unicamente pela falta de oportunidade de 

se desenvolverem, pois tinham os mesmos potenciais e as mesmas necessidades dos 

mais abastados. Parecia mesmo haver mais solidariedade entre os que pouco tinham do 

que entre os mais ricos. Se havia partilha entre os menos aquinhoados, o que é impede, 

portanto, as pessoas a se unirem para intervir nessa dicotomia, para que houvesse uma 

melhor distribuição de justiça social, minimizando a dor de tanta gente?  

A resposta teria de estar em algum fator sutil a servir de freio à esta união, mas o 

jovem Freire ainda não tinha como perceber a malha por trás desta realidade, contudo a 

curiosidade de saber o porquê disto já existia. Apenas mais tarde Freire teria as 

ferramentas conceituais para responder a esta questão. Desta vivência nasceu a 

canalização cognitiva que levaria o futuro educador ao processo de conscientização, de 

si e de classe, a partir da leitura do mundo, centro de sua práxis educativa. 

Mas não foi só a dor a sensibilizar o humanismo de Paulo Freire. Havia também 

a magia da gratuidade amistosa mesmo com pessoas da classe mais favorecida e do 

contato solidário entre os excluídos, a suspensão de diferenças sociais no campinho de 

futebol, o canto popular, o cinema, as árvores e os animais em um tempo em que havia 

                                                 
19 Outros exemplos e reflexões de Freire, neste sentido, são apresentados no seu livro póstumo Pedagogia 

dos Sonhos Possíveis, 2002. 
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quintais, árvores e animais em casas antigas, vitorianas ou coloniais, posteriormente 

condenadas pela frieza lucrativa do concreto armado na forma de prédios prosaicos. 

Havia o encanto da ingenuidade dos folguedos populares, os fogos de São João e a 

alegria das marchinhas de carnaval; as serestas e os pianos clássicos nos saraus que se 

podia assistir quando convidado ou através das janelas, do lado de fora, junto com 

outras pessoas; o rádio transmitia canções que ecoavam o romantismo das velhas ruas 

do Recife antigo ainda não completamente dominadas por automóveis, e que ele 

conhecia tão bem.  

Havia igualmente as primeiras leituras dos livros de Monteiro Lobato e de 

romances e textos clássicos emprestados e orientados pelos seminaristas, frades e 

teólogos mais progressistas, que, posteriormente, fariam parte da teologia da libertação 

e que eram seus amigos. Deles viria o contato cada vez mais estreito com os filósofos 

humanistas junto aos primeiros estudos de textos sociológicos e de filosofia. Tudo isso, 

enfim, contribuiu para formar o mundo intelectual de Paulo Freire, afinando suas 

reflexões.  

Por uma questão de solidariedade e empatia, ele também fez questão de 

conhecer as palafitas e seus moradores pauperizados, nos mangues e margens dos rios 

Beberibe e Capibaribe, além dos favelados da periferia do Recife. Ao lado de seus 

amigos, ele compreendeu bem cedo a relação íntima entre a beleza e a feiura dentro de 

uma sociedade dividida em classes.  

Ele também acompanhou as transformações sociais e culturais de uma sociedade 

em vias de transformação, naquilo que Anthony Giddens (1991) denominou de 

“mecanismos de desencaixe”, incluindo o inchaço das cidades devido ao êxodo rural, 

fato acentuado no Brasil a partir dos anos 40 com a industrialização massiva do país. Só 

bem mais tarde ele compreenderia melhor os motivos e os aspectos negativos disto. A 

burocratização das relações de produção em uma abordagem desenvolvimentista que 

desconsidera o desenvolvimento humano global em favor do capital era continuamente 

disjuntiva e classista, acentuando injustiças, corroendo a solidariedade que ele conheceu 

entre os excluídos, privando a todos, de todas as classes, das fontes de conforto 

tradicionais e dos laços contato e coesão social. 

 

Também a dor, embora de outro tipo e muito mais solitária, canalizou a 

sensibilidade de Edgar Nahoum, despertando-o para a busca de justiça social pelo seu 

contato com a literatura e a música. A arte sempre iria exercer um impacto profundo em 
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Morin, como professora a destacar e revalorizar o papel das emoções e afetos no 

estímulo à ação e transformações sociais (Morin, 2009b). A literatura o levou à 

descoberta do paradoxo dialético entre excluídos e elites, que ele podia constatar na vida 

difícil dos imigrantes que recorriam à França em busca de melhores condições de vida 

num período onde o pensamento fascista se espalhava pela Europa, inspirando-o nas 

reflexões que o levaram à certeza de que outro mundo é tanto possível quanto 

necessário à sobrevivência da própria humanidade.  

Em seu livro de memórias intitulado Meu Caminho, Morin afirma que seus anos 

de adolescência foram marcados pela desorientação afetiva e insegurança, causadas pela 

perda da mãe. Contudo, foi isso que o levou à literatura, à filosofia e à música e, com 

estas, à descoberta da profundidade humana. Na arte ele pode sentir a presença positiva 

do outro que ele tanto aspirava encontrar, estimulando um desenvolvimento tenso entre 

o sensível e o racional, entre o pragmatismo e o idealismo.  

Esta época, ao mesmo tempo triste e cativante, lembrava-lhe as tempestades 

íntimas dos heróis dos romances do século XIX com quem se identificava. Se o 

desespero existencial lhe suscitava um tipo de descrença, por outro, havia uma espécie 

de fé e esperança na possibilidade de encontrar sentido no companheirismo, na partilha 

de tudo aquilo que dava algum sentido à vida: amor, dedicação a alguém, a uma causa, à 

arte, ao estudo que possibilitasse maior encanto frente aos mistérios do mundo: 

 

Felizmente, niilismo e fé jamais cessaram de se 

combater e combinar em mim. Aos treze anos descobri, 

também, o autor que expressava uma de minhas 

verdades: foi Anatole France, cujos romances devorei e 

que transmudou meu niilismo em um ceticismo que 

conservei para sempre (...). Um ano mais tarde, porém, 

a leitura de Ressurreição de Tolstói e, sobretudo, a de 

Crime e Castigo, de Dostoievski, me despertaram o 

sentimento de que a redenção é possível e necessária e 

instilaram em mim uma necessidade de fé que não pude 

satisfazer dentro da religião (haja vista meu ceticismo) e 

que procurei satisfazer nos meus quinze anos dentro da 

política. Essa necessidade expressa-se no decorrer da 

Segunda Guerra Mundial, por meio de meu 

engajamento no comunismo e na Resistência. (...) Em 
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seguida, o Jean-Christophe de Romain Rolland exortou-

me a coragem e minha própria realização. O herói é um 

jovem músico, um compositor que enfrenta a vida com 

a mesma energia de Beethoven. Pouco depois, foi a 

Nona Sinfonia de Beethoven que me convidou a nascer 

e a enfrentar a vida. (...) Essas foram as obras que me 

formaram a me revelarem minha própria verdade 

(2010b: 20-21). 

 

Freire e Morin, por eventos parecidos, bem cedo perceberam através da dor e, 

também, do belo, do sensível, a riqueza transracional de estar com outros, seus 

semelhantes, possuidores de um potencial de crescimento e mudança efetiva, tanto pelo 

desenvolvimento de suas capacidades empáticas quanto através da autonomia do pensar 

e do agir crítico e engajado, capaz de, muito mais do que acumular informações tantas 

vezes desconexas e díspares, perceber as interações entre fatos e acontecimentos que a 

educação ordinária normalmente impede de serem percebidas, de serem avaliadas na 

sua historicidade. 

Foi o contato com o humano degredado na dor e no preconceito juntamente com 

o envolvimento, em um, com a natureza dos antigos quintais repletos de árvores, e da 

poesia do povo nas ruas cantando as esperanças, dores e alegrias simples da vida, 

temperado com a reflexão da leitura de historiadores, filósofos e romancistas, e, em 

outro, ao obter da literatura e da música exemplos de pessoas que conseguiram superar 

dificuldades em relação com outros e com eles percebendo uma realidade mais rica e 

bela que a dominante, que imunizaram, em princípio, Freire e Morin contra o canto de 

sereia de um individualismo indiferente e cínico.  

Esta imunização ajudou-os a perceber o quanto uma elaborada metafísica 

mecanicista, com ares de ciência acabada, se transformou em um paradigma 

inconscientemente assimilado, “naturalizando” diversas desigualdades sociais. 

 

5 – Síntese do capítulo 

 

Paulo Freire e Edgar Morin foram contemporâneos, nascidos ambos em 1921, 

sendo Paulo no Recife, capital do estado de Pernambuco, nordeste do Brasil e Edgar 

Morin (né Edgar Nahoum), em Paris, capital da França. 
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A família Neves Freire pertencia originalmente à classe média, mas, devido à 

crise de 1929 e suas complicações sociais, teve seu padrão de vida drasticamente 

rebaixado. Seu pai, Joaquim Thermístocles Freire, era capitão da polícia militar e sua 

mãe, Edeltrudes Neves Freire, dona de casa. Com o afastamento do pai da ativa, devido 

a problemas de saúde do mesmo, a família mudou-se para uma casa mais humilde em 

um município vizinho à Recife.  

Paulo Freire aprendeu a ler com os genitores, sob as sombras das árvores. Perdeu 

o pai, quando tinha 13 anos. Sua mãe passa a costurar para fora para sustentar a si e os 

seus quatro filhos. Paulo Freire conhece a fome e o preconceito social ao mesmo tempo 

em que percebe a injustiça e crueldade que se abate sobre os excluídos. Ainda que sua 

situação social não fosse boa, era melhor que a de muitos dos vizinhos e conhecidos da 

família, com quem tinha contato. Com eles, conhece uma camaradagem de classe que o 

marca profundamente. 

Os irmãos mais velhos de Paulo Freire começam a trabalhar, permitindo que ele 

retomasse os estudos formais. Passa, com o incentivo de professores e de amigos, a ler 

avidamente romances e livros sobre filosofia, história e sociologia ao mesmo tempo em 

que se insere ou presencia, tanto quanto possível, a atmosfera cultural local, popular e 

erudita, de Jaboatão e do Recife. A inocência dos favelados de então e o modo simples 

que tinham ao tentar por alguma beleza na situação em que viviam, criando festas e 

canções populares, o sensibilizava. É a partir de então que se interessa por questões 

sociais e a elaborar seu singular estilo poético e claro de escrever. Acompanha as 

transformações sociais promovidas pelo tecnicismo nas relações de trabalho, 

acentuando ainda mais as divisões entre classes e promovendo, pelo êxodo rural, o 

inchaço das cidades. 

Por este mesmo período Edgar Nahoum também recolhe as primeiras impressões 

da vida em sociedade. Seu pai, Vidal Nahoum, e sua mãe, Luna Beressi, eram judeus 

ligados a famílias de imigrantes. Vidal Nahoum era um comerciante bem sucedido de 

têxteis em Paris. Luna, uma mulher com grandes exigências burguesas e saúde precária, 

era a companhia constante do único filho, Edgar.  

Os primeiros nove anos tranquilos do menino Edgar Nahoum foram quebrados 

com a súbita morte da mãe, um duro golpe do qual nunca conseguiu recuperar-se 

totalmente. Na adolescência, Edgar foi um rapaz solitário, hiperprotegido pelo pai, 

desconfiado das pessoas e se sentindo, pela sua condição de órfão, um estranho entre 

seus colegas de escola. Amargurado, faz da leitura e, logo depois, da música as únicas 
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companhias de suas longas horas de solidão. Descobre então os autores clássicos e estes 

despertam sua sensibilidade para com o drama humano e o problema dos excluídos. A 

música, especialmente a de Beethoven, também reforça seus ideais de redenção e justiça 

social. Este idealismo o fará buscar leituras mais políticas e filosóficas. Presencia as 

transformações sociais de uma sociedade cada vez mais tecnicista, com 

enfraquecimento das pequenas cidades rurais, a migração massiva e as tensões sociais 

resultantes, numa época em que ditaduras e nacionalismos retomam força na Europa. 

 

Freire e Morin, no início da adolescência, ao se sentirem desamparados pela 

falta de um dos pais, e de se verem estranhos aos padrões socialmente aceitos de 

“normalidade” acabam por afinar a sensibilidade e a empatia para a situação dos 

excluídos. Paulo Freire terá um contato vivencial mais direto com estes e Edgar 

Nahoum se preocupará e sensibilizará pela situação destes através da literatura e da 

filosofia, por um lado, e pela música, de outro, sem deixar de perceber a situação difícil 

de emigrantes numa época política cada vez mais conturbada. Um pouco mais tarde ele 

conhecerá bem os horrores da guerra, transformadora de vários dos antigos e educados 

burgueses – entre alemães e aliados - em famintos desesperados. 

 

Tanto Freire quanto Morin, na adolescência, mergulham na vida cultural de suas 

respectivas regiões e, por meio desta, são estimulados por diferentes pessoas a 

canalizarem suas forças intelectuais para o problema do homem,  criador da História, da 

ciência e da cultura e também das injustiças, violências e exclusões sociais. 
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Capítulo 2 

 

Desenvolvimento de dois pensadores 

 

  

Minhas leituras literárias e poéticas me 

mostravam que não se podem reduzir os 

problemas importantes da vida tão só a 

determinações sociais ou econômicas. Eu sabia 

que havia outra coisa: a vida interior, a poesia 

da vida.  

 

Edgar Morin (2010b: 85) 

 

 

 

1 – Introdução 

 

Neste capítulo aprofundaremos o desenvolvimento contextual do pensamento de 

Freire e Morin a partir de uma visão panorâmica da vida adulta de ambos.   

 

Paulo Freire, adaptando a experiência da alfabetização que aprendera com os 

pais, desenvolveu uma abordagem bem sucedida que foi aplicada em suas experiências 

educacionais na alfabetização de adultos, fazendo da “leitura do mundo” e do 

“diálogo” que discute e desvela este mundo a base de seu método educativo, o que 

provoca a oposição de classes privilegiadas tradicionais, que viam no seu trabalho um 

perigoso processo de criticidade e, portanto, de subversão da ordem vigente de divisão 

de classes.  

Edgar Morin conhece a capacidade de superação de situações limites dos 

homens e mulheres na experiência da guerra, participando de acontecimentos que lhe 
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desenvolveram a ousadia e independência intelectual, interessando-se pela capacidade 

humana de ser, ao mesmo tempo, sapiens e demens. 

 

2  – Desenvolvimento do pensamento de Paulo Freire 

    2.1 - A formação de um educador 

 

Paulo Freire retomou os estudos formais finais do ensino fundamental aos 16 

anos. Depois obteve uma bolsa para cursar o ensino médio. Paulo Freire só deixaria o 

colégio Oswaldo Cruz para ir cursar Direito em Recife, mas a ele retornaria mais tarde, 

ao largar conscientemente a carreira de advogado, depois de formado, para torna-se 

professor de Português. Foi no seu antigo colégio que ele experimentou as primeiras 

ideias do que seria depois reconhecido como o “método” Paulo Freire, dando aulas de 

alfabetização para adultos voluntariamente.  

Antes disso, Paulo Freire já estava preparando-se para os desafios que 

enfrentaria através da sua dedicação à leitura e ao debate com amigos universitários, 

professores e seminaristas, a partir de estudos pessoais, iniciados antes mesmo do tempo 

do início do seu curso secundário. Estes debates o convenceram do valor pedagógico do 

diálogo, potencializado pela postura de atenção e aceitação respeitosa e interessada do 

interlocutor às colocações do ouvinte, o que para ele sempre foi uma forma de aprender 

mais atrativa, estimulante e produtiva que a técnica padrão das aulas em forma de 

palestra expositiva unidirecional.  

Ao mesmo tempo, as leituras de filósofos existencialistas e personalistas 

cristãos, como Emmanuel Mounier, Karl Jaspers e Gabriel Marcel, lhe permitiram 

refletir sobre a capacidade humana de transcender desafios enquanto o contato com 

pensadores de esquerda, como Anísio Teixeira, o ajudava a avaliar, de uma forma ainda 

imperfeita, sua situação de classe, reforçando seus questionamentos sobre as causas da 

desigualdade social, abrindo um amplo leque de perspectivas sobre as origens e 

consequências da ação humana (Gadotti, 1996). Sua sede de compreensão 

multidisciplinar da realidade social brasileira  no contexto internacional (em um mundo 

que se encaminhava para a Guerra) se expressariam, durante seus estudos superiores, 

pela frequência à diferentes disciplinas não diretamente ligadas à grade curricular do 

curso que fazia, Direito. O alcance destes cursos alternativos abrangiam diferentes 
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disciplinas, como literatura, teologia e antropologia. Sua curiosidade era, portanto, 

abrangente e interdisciplinar. 

Freire gostava de discutir diferentes assuntos com as pessoas, especialmente 

professores, colegas de curso e seminaristas que partilhavam uma visão social 

questionadora como a sua, alguns dos quais, mais tarde, formariam o núcleo regional da 

Teologia da Libertação, uma nova linha de compreensão da mensagem cristã com 

características progressistas, baseada na preferencial opção de ajuda e apoio aos 

excluídos, ao qual Paulo Freire teria grande simpatia.  

Paulo Freire formou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 1947, aos 26 

anos, mas já na época da graduação, iniciada quatro anos antes, era notório que ele se 

interessava mais pelo estudo da filosofia, da sociologia, da linguística e da economia 

política que pelas leis ou pela prática forense.  

Por esta época, trava contato com as ideias de educadores do movimento 

escolanovista, como Anísio Teixeira e Paschoal Lemme, que, nos anos 30, juntamente 

com outros signatários, propunham uma educação desvinculada da igreja, mas que fosse 

pública, gratuita e de qualidade. Anísio Teixeira ia mais além, dando ênfase em uma 

educação democrática capaz de uma sólida formação filosófica que pudesse politizar as 

pessoas de tal forma que a escola fosse dirigida pela própria comunidade, resistindo ao 

processo de alienação, desnivelamento social e imposição de acrítica de grades 

curriculares, provocadas pelo capitalismo (Scocuglia, 1999)20.  

 

     2.2 - A atividade pedagógica 

 

Paulo Freire inicia suas atividades como educador em 1946 e, como professor de 

Português, leva para sala de aula sua própria experiência, quando fora “alfabetizado no 

chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo 

e não do mundo maior dos meus pais” (Barreto, 2006: 18).  

As aulas do jovem professor começaram a chamar a atenção por sua didática, 

que descartava as cartilhas tradicionais e seus exemplos tolos e desvinculados da 

                                                 
20 As propostas do movimento escolanovista no Brasil dos anos 30 ganharam a aceitação pública 

(Scocuglia, 1999) e, de fato, a escola pública brasileira esteve muito à frente, em termos de qualidade e 

popularidade, à maior parte das congêneres instituições privadas, dos anos 30 até meados dos anos 60, 

quando o regime militar buscou sufocá-la devido à presença de “ideais subversivos” entre os professores, 

valorizando em seu lugar a educação privada, com seus valores conservadores e “cívicos”, coerentes com 

uma sociedade divida em classes, dominada por uma elite burguesa ciosa de seu poder. 
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realidade dos alunos mais humildes, para usar exemplos e palavras do mundo cultural e 

regional destes, fazendo-os participar das discussões sobre os sentidos das palavras e o 

que elas podiam implicar de acordo com a realidade vivida por eles. 

 

Desde logo, afastáramos qualquer hipótese de 

uma alfabetização puramente mecânica. Desde logo, 

pensávamos a alfabetização do homem brasileiro, em 

posição de tomada de consciência, na emersão que 

fizera de nossa realidade. Num trabalho com que 

tentássemos a promoção da ingenuidade em criticidade, 

ao mesmo tempo que alfabetizássemos (Freire, 2009: 

112). 

 

 No início dos anos 50, as propostas desenvolvimentistas do governo de Getúlio 

Vargas levam à criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB. Este, a 

partir dos anos do governo Juscelino Kubitschek (1955-1960), aglutina intelectuais e 

pesquisadores ligados às ideias de diversas correntes progressistas (incluindo 

socialistas). Um dos mais influentes, à época, foi Álvaro Vieira Pinto, que exerceria 

grande impacto nos escritos iniciais de Paulo Freire, como a mostra sua tese Educação e 

Atualidade Brasileira (1959), mas tarde revista, dando origem ao seu primeiro livro, 

Educação como Prática da Liberdade.  

Vieira Pinto desenvolveu vasto trabalho de análise sobre o papel da economia 

política no processo de desenvolvimento brasileiro, desde o domínio agrário da primeira 

república, em fins do século XIX, até a industrialização intensiva dos anos JK, 

estudando os problemas atrelados a uma estrutura de poder classista e anacrônica, 

herdade dos tempos do Brasil colônia, até chegar à movimentação de forças liberais e de 

esquerda dos anos 50 para a superação destes problemas. Sua abordagem era 

eminentemente interdisciplinar, situado o quadro social e econômico brasileiro dentro 

de um contexto macroeconômico e sociológico internacional. Ainda assim, sua ênfase 

era desenvolvimentista e seus estudos buscavam definir a situação de forças nacionais 

na pretensão de orientá-las ou canalizá-las à industrialização e modernização das 

relações sociais, base ideológica tão própria ao chamado populismo da era Vargas, JK e 

João Goulart.  
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A proposta de um novo Brasil, efetivamente democrático, superando os 

condicionamentos anacrônicos herdados da época colonial e baseados na participação 

popular, atraiu as forças progressistas para trabalhar em prol do “desenvolvimento 

nacional”, incluindo educadores como Paulo Freire.  

Em seus primeiros textos, o conceito psicopedagógico de “conscientização” 

aparece ligado tanto ao reconhecimento pessoal do educando como ser sujeito de ação, 

que possui e produz cultura e influi na História, como também da capacidade de obter 

ciência dos fatores necessários ao processo coletivo do “desenvolvimento nacional”, 

conceituação esta que será superada mais tarde, a partir de seu aprofundamento nas 

categorias de análise marxista, mais explicitamente presentes em Pedagogia do 

Oprimido, substituída pelo conceito político-pedagógico de “consciência de classe”.  

 

Por conta da implicação da conscientização com a política, via 

intersubjetividades, para uma ação coletiva pró-desenvolvimento nacional, que 

caracterizou seu pensamento de 1950 a 1964, Freire em Educação como Prática da 

Liberdade (2009: 93) escreve que a motivação subjacente de seu sistema desenvolvido 

nesta fase era a de: 

 

 (...) encontrar uma resposta no campo da 

pedagogia às condições da fase de transição brasileira. 

Resposta que levasse em consideração o problema do 

desenvolvimento econômico, o da participação popular 

neste mesmo desenvolvimento, o da inserção crítica do 

homem brasileiro no processo de “democratização 

fundamental”, que nos caracterizava. Que não 

descurasse as marcas de nossa inexperiência 

democrática, de raízes histórico-culturais, em antinomia 

com a nova posição que o processo vinha exigindo do 

homem brasileiro. 

 

O bem sucedido trabalho experimental com alfabetização de adultos de Freire, 

desenvolvido e aplicado com a ajuda de sua esposa, Elza Maia Costa de Oliveira, o 

levaria a trabalhar no SESI (Serviço Social da Indústria), ainda em fins dos anos 40. 

Este foi um período importante de consolidação prática de suas ideias como educador. 

O sucesso de sua didática de ensino e a fama crescente de sua abordagem humanista lhe 
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valeu pouco depois a indicação ao cargo de diretor do Departamento de Educação e 

Cultura do Serviço Social do Estado de Pernambuco.  

Este cargo propiciaria os meios para um trabalho mais efetivo, mais impactante e 

mais focado no trabalho com analfabetos adultos pobres, que ele reconheceria sempe 

como tendo sido seus verdadeiros mestres e colegas no caminho para elaboração de seu 

estilo e abordagem didática, geralmente denominado “método” Paulo Freire de ensino.  

 

     2.3 - A base filosófica do sistema freireano 

 

Freire, com sua experiência pessoal e a ajuda de seus educandos,  contrapunha-

se ao clássico modelo de ensino que seguia a concepção empiricista adotada pelo 

positivismo comteano e que, partindo de John Locke e David Hume21, enxarcaria a 

visão elitista, verticalista e disjuntiva das classes dominantes sobre as dominadas 

(Freire, 1959; 1987; 2009).  

  Como explica Afonso Scocuglia (1999: 18), Freire estava ciente de que 

 

Historicamente, os setores dirigentes impõem 

práticas educativas visando conservar e reproduzir seus 

interesses, como se fossem interesses de toda a 

sociedade. A tentativa, com os mecanismos de poder 

disponíveis, é a manutenção (ou a inflexão) do 

“progresso” econômico e da dominação político-

ideológica, e a educação (institucionalizada ou não) 

certamente se constitui em uma das vias mais eficientes 

para a consecução de tais interesses. 

 

Estes interesses chancelavam a prática do ensino tradicional a partir de uma 

perspectiva de transmissão de intruções-informações descontextualizadas, mera ação de 

deposição de comunicados sobre a mente considerada “vazia” do educando, o que Paulo 

Freire entendia como sendo reflexo da estrutura autoritária e antidemocrática existente 

entre dominadores e dominados, numa relação hieraquizada de transferência de 

informações predeterminadas entre uma parte superativária, o professor, e outra 

                                                 
21 O impacto das proposições empiristas na educação será objeto de análise do capítulo 3, subitem 6. 
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deficitária e inferior, na qualidade de aluno. Este foi o modelo que o educador 

denominou de “educação bancária” (Freire, 1987).  

A visão mecanicista embutida no modelo pedagógico da “educação bancária” é 

tributária da ênfase objetivista e técnica do positivismo e do empirismo britânico, que 

teriam grande impacto nas políticas de educação nas sociedades industriais, sendo que 

no Brasil esta combinou-se com a postura autoritária da tradição jesuítica, incentivada 

pelo Império (1822-1889) e pelos militares, que, afinal, derrubaram o Império mas 

manteveram a estrutura classista, cristalizada na época do Brasil colônia e imperial, 

(Costa, 1998; Freire, 2009; Scocuglia, 1999). 

Após a queda da monarquia, em 1889, já não mais era possível uma estrutura 

baseada numa economia eminentemente agrária diante dos avanços industriais nos 

demais países do continente americano. O Brasil, especialmente durante e após a I 

Guerra, tornou-se velozmente urbano e em vias de industrialização. Foi necessário, 

então, adaptar-se a educação padrão, elitista e quase totalmente decorativa, para o 

preparo de pessoas capazes de trabalhar administrativa e tecnicamente nas novas 

instituiçoes e fábricas, levando a outro tipo de reducionismo: o tecnicismo acrítico. 

  

A abordagem de Freire, humanista e existencialista, partia de uma concepção 

positiva de homem/mulher e de sua condição de educando diametralmente opostas a 

esse padrão tecnicista, ainda que em sua primeira fase, de 1947 a 1964, estivesse 

comprometida com o processo de modernização, industrialização e nacionalismo. Já 

então os alunos passam a ser denomiandos por ele de educandos e não eram tratados 

como tabulas rasas e muito menos pessoas inertes, passíveis de serem adestradas como 

animais para terem suas identidades reduzidas ao desempenho de uma mera função na 

corrente de produção.  

Freire, ao contrário do que estipula o paradigma cartesiano-newtoniano 

positivista, em sua percepção crítica humanista, já nessa época, era um opositor do 

reducionismo mecanicista e de uma racionalidade instrumental alienadora (Horkheimer, 

2007) alimentada não pela ciência, mas por uma deturpação ideológica que a transforma 

em cientificismo.  

Em uma nota presente em Educação como Prática da Liberdade (2009: 97), 

Freire escreve sobre os males do reducionismo mecanicista, tão próprio de sistemas de 

administração fragmentadores, como o fordismo-taylorismo, e tão presente atualmente 

no cartesianismo do ensino técnico. Reconhecendo sua ligação com as ideias de 
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Emanuel Mounier e de um modo que antecipa-se ao Edgar Morin de Ciência com 

Consciência (1998) e dos seis volumes de O Método (2005), escritos bem depois, narra 

Freire que: 

 

A produção em série, como organzação de 

trabalho humano é, possivelmente, dos mais 

instrumentais fatores de massificação do homem no 

mundo altamente técnico atual. Ao exigir dele 

comportamento mecanizado pela repetição de um 

mesmo ato, com que realiza uma parte apenas da 

totalidade da obra, de que se desvincula, “domestica-o”. 

Não exige crítica total diante de sua produção. 

Desumaniza-o. Corta-lhe os horizontes com a estreiteza 

da especialização exagerada. Faz dele um ser passivo. 

Medroso. Ingênuo. Daí, a sua grande contradição: a 

ampliação das esferas de participação e o perigo de esta 

ampliação sofrer distorção com a limitação da 

criticidade, pelo especialismo exagerado na produção 

em série. A solução, na verdade, não pode estar de 

formas antiquadas e inadequadas ao mundo de hoje, 

mas na aceitação da realidade e na solução objetiva de 

seus problemas. Nem pode estar na nutrição de um 

pessimismo ingênuo e no horror à máquina, mas na 

humanização do homem. 

Apreciamos as análises de Mounier, neste 

sentido (Emanuel Mounier – Sombras de Medo Sobre o 

Século XX). 

 

Portanto, os estudantes não podem ser reduzidos a coisas como uma “tabula 

rasa” ou uma massa a ser modelada para tomar uma forma utilitarista definida, parte 

adjacente a uma visão mecanicista das relações de produção. Devem ser tratados como 

o que de fato são: pessoas inteligentes, curiosas, possuidoras de uma bagagem 

intelectual e formas pessoais de apreender e interpretar o mundo, jamais redutiveis a 

apêndices de máquinas ou a burocratas descontextualizados. Freire, pois, critica o 

paradigma positivista e seu modelo de educação, adaptado, em parte, do empirismo 

britânico e enxarcado de uma interpretação mecanicista de mundo. 
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Ora, tal posicionamento contrário ao modelo padrão é intencionalmente contra-

hegemônico, progressista e leva inevitavelmente a uma maior conscientização política. 

O próprio papel de “professor”, como figura de autoridade, transforma-se para a de um 

facilitador cultural, acompanhante da descoberta efetuada pelo aluno de suas 

capacidades de descobrir as letras, os números, as ciências como frutos do trabalho 

humano e parte da cultura. Esta ligação entre saber e cultura emerge aos olhos do 

educando a partir do debate e reflexão sobre seu próprio mundo. Por fim, surge a 

percepção de que a exclusão não é algo “natural”, mas produto humano, que pode ser 

historicamente transformada em integração, em benefício de todos, oprimidos e 

opressores, pela própria ação humana, partindo da organização consciente dos 

oprimidos na luta por melhores condições de vida (Freire, 1982; 2009).  

 Refletindo sobre sua realidade, o aluno obtém o estímulo para aprender a 

codificação representativa de seus elementos no mundo das letras. Aprendendo a 

soletrar, ele já está pronto para interpretar o conteúdo escrito por se saber capaz de 

interpretar a realidade. Inicia o processo de deixar de ter uma consciência ingênua, sem 

grande noção da historicidade das relações sociais onde se insere, e começa a 

desenvolver uma consciência crítica e reflexiva. Se, no processo, o professor não chega 

a ser um amigo (mas pode vir a sê-lo), tampouco já não é mais uma autoridade distante, 

sobre o qual se deva mais temer que respeitar. A relação de aprendizado se dá no 

contexto de uma interação de pessoas, uma relação entre iguais, no sentido ontológico 

e existencial (Freire, 2009; 2010), na busca de desvelamento do mundo. 

 

Freire diria bem mais tarde, em uma de suas últimas entrevistas22 para um grupo 

de estudantes do Recife, que a elaboração de sua maneira de educar foi consequência 

reflexa de sua própria vida, adaptada da maneira de como aprendeu a ler com os seus 

pais. Contudo, a convicção humanista de aceitação incondicional das pessoas e a 

confiança na capacidade transcenderem seus condicionantes históricos ele adquiriu 

partir de dois focos referenciais principais diante, dos quais outros autores a que recorria 

eram posicionados: o exemplo de Cristo, por um lado, e as análises sociológicas de 

Marx e teóricos marxistas, por outro.  

                                                 

   22 Trechos desta entrevista, talvez a última dada por Freire, a estudantes secundaristas, podem ser 

encontradas na internet. Parte dela pode ser acessada em: <http://www.youtube.com/watch?v=MF9-

tZMwqjE>, acessado pela última vez em 16/02/2013. 
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Para Freire, Cristo quebrou a distância entre classes, ensinando a aceitação 

incondicional que convidava à reflexão ética a partir de uma linguagem que se utilizava 

dos elementos do mundo das pessoas a quem se dirigia. Seu contato com os desvalidos 

e a empatia para com os excluídos levaria o educador ao método e categorias de análise 

sociológica de Marx, instrumento que o ajudou no entendimento das causas destes 

quadros de exclusão. 

Dirá Freire, na entrevista supracitada aos estudantes do Recife, que muitas 

pessoas não compreenderam o fato de que ele não via uma oposição entre as 

contribuições de um e de outro, por que quanto mais lia Marx e autores ligados ao 

pensamento marxista tanto mais ele encontrava... 

 

Certa fundamentação objetiva para continuar 

camarada de Cristo. As leituras que fiz de Marx, de 

alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que 

eu deixasse de encontrar Cristo nas esquinas das 

próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundaneidade 

à procura de Cristo na transcendência23.  

 

Por isso o engajamento social era o distintivo de sua pedagogia. Termos como 

“leitura do mundo”, “conscientização” demonstram que o homem é mais que vítima de 

cirncunstâncias: ele as pode apreender para, refletindo, agir sobre elas, transcendendo 

ou reformando sua cultura, sua História.  

Paulo Freire viria a ter uma estimulante amizade com os expoentes da Teologia 

da Libertação, como Dom Hélder Câmara, Dom José Maria Pires e Frei Betto. Também 

teve contato, embora menos direto, com Rubem Alves, filósofo e educador, que adotava 

os mesmos princípios da Teologia da Libertação, só que na linha protestante. Ao mesmo 

tempo, mantendo sua independência intelectual, Freire se faria um crítico equilibrado do 

tradicionalismo e hipocrisia - para ele, a versão religiosa deturpada, oportunista e 

apoiadora dos dominantes - de setores conservadores de ambas as igrejas que, ao afinal, 

teriam um papel importante na perseguição a Freire e às suas ideias progressistas, do 

                                                 
 23 C.f. a entrevista citada. Disponível na internet em: <http://www.youtube.com/watch?v=MF9-

tZMwqjE,l> acessada em 16/02/2013. 
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mesmo modo como perseguiriam os teólogos voltados para a opção preferencial pelos 

pobres, os chamados “padres vermelhos”24.  

As ideias e propostas pedagógicas de Paulo Freire assumiam um formato 

sistêmico, aberto, original, democrático, indo muito além do mero ato de alfabetizar, 

tomando os contornos de uma pedagogia embasada na descoberta esclarecedora ou 

problematizadora, ao estilo dialógico de Sócrates e sua maiêutica, com a diferença de 

que o insight surgido no debate levava à compreensão das relações sociais envoltas no 

problema em questão, ao mesmo tempo em que facilitavam a assimilação 

multidimensional de sua codificação na língua escrita, de seu sentido histórico, de seu 

aspecto sociológico e do seu significado político, tudo ao mesmo tempo.  

 

Pensávamos numa alfabetização direta e 

realmente ligada à democratização da cultura, que fosse 

uma introdução à democratização. Numa alfabetização 

que, por isso mesmo, tivesse no homem, não esse 

paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo 

paciência para suportar o abismo entre sua experiência 

existencial e o conteúdo que lhe oferecem para sua 

aprendizagem, mas o seu sujeito. (...) Pensávamos numa 

alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz 

de desencadear outros atos criativos. Numa 

alfabetização em que o homem, porque não fosse seu 

paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a 

vivacidade, característica dos estados de procura, de 

invenção e reivindicação (Freire, 2009: 112). 

 

Portanto, Freire, desde o início, não poderia estar mais distante do modo 

convencional de educação. Seu princípio prático, metodológico, assentava-se em uma 

visão epistêmica bem distante do paradigma dominante, mecanicista e positivista. Para 

ele o educando não é um ignorante irrefletido, mas alguém que é capaz de aprender a 

                                                 
24 Ana Maria Araújo Freire no seu livro sobre a vida do marido (2005: 158), relata que estes setores mais 

conservadores continuariam a fazer uma perseguição sistemática contra as ideias e o sistema de ensino de 

Paulo Freire por “penderem muito para os princípios marxistas” e por seu autor estar “afastado da 

filosofia social da Igreja”. Estes mesmos rótulos foram aplicados posteriormente pela ala conservadora 

da Igreja, incentivados pelo então cardeal Joseph Ratzinger, posterior Papa Bento XVI, aos teólogos da 

libertação em todo o mundo nos anos 80, atingindo nomes como o brasileiro Leonardo Boff e alemão 

Hans Kung, entre outros. 
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partir da reflexão sobre sua realidade, por meio da interação dialógica com o educador 

que já não mais se impõe como uma autoridade ou alguém “acima”, mas como um 

acompanhante e incentivador do processo de aprendizagem.  

 

Suas ideias foram primeiramente formalizadas em sua tese de 1959, Educação e 

Atualidade Brasileira, escrita para o concurso de preenchimento da cadeira de História 

e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes de Pernambuco, cujas ideias serviriam 

como fundamento de seu primeiro livro formal, escrito já no exílio: “Educação como 

Prática da Liberdade”, publicado em 1967 (Freire, 2009).  

 

     2.4 – Ação e reação 

 

Pouco depois de adentrar na universidade, como professor, o prefeito de Recife, 

Miguel Arraes, envolveria universitários na tarefa de educação de crianças e adultos nos 

bolsões de pobreza da capital. O projeto recebeu o nome de Movimento de Cultura 

Popular de Pernambuco, MCP, já, em parte, baseado nas ideias de Freire, e 

implementado em 1960.  

Paulo Freire juntou-se ao MCP, apoiando o uso do teatro popular como 

instrumento didático. Nestas ocasiões reforçava a sua certeza de que a arte, a 

“boniteza”, é eminentemente pedagógica, envolvendo a consciência subjetiva da 

emoção, da intuição e da compreensão simbólica, em que a relação estética  permite 

uma apreensão da vida em um nível acima do da análise discursiva25, ou melhor, 

preenchendo um espaço de sensibilização que a razão discursiva não consegue atingir. 

Edgar Morin pensa da mesma maneira26. Ambos ultrapassam a ideologia do 

racionalismo instrumental (Horkheimer, 2007) e se acercam da razão crítico-sensível, da 

Escola de Frankfurt (Reale & Antiseri, 2006). 

 

Em 1962, uma equipe de universitários envolvidos na abordagem de ensino 

freireana, sob a orientação do próprio e com o apoio do governo do estado do Rio 

Grande do Norte, é formada e desloca-se, no início de 1963, para a cidade de Angicos, 

                                                 
25 Cf. FREIRE, Paulo. Política e Educação (2001) e Pedagogia dos Sonhos Possíveis (2002). 
26 Morin discorre enfaticamente sobre a importância didática conscientizadora da arte em várias 

passagens de seus livros  A Cabeça Bem-Feita (2010 a) e Meu Caminho (2010b). 
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interior do mesmo estado. Lá, eles reaplicam a didática para ensino de adultos que 

obtivera excelentes resultados em um ensaio pedagógico de formação denominado 

CEPLAR, Campanha de Educação Popular da Paraíba, aplicado com sucesso em 

cidades do interior deste estado vizinho. 

 Adaptando-se uma casa da localidade, estabeleceu-se nela um Círculo de 

Cultura, um centro para alfabetização onde eram utilizadas palavras geradoras, 

exemplos vocabulares retirados do meio familiar aos educandos e discutidas por eles 

para servirem de temas e exemplos de palavras usados na alfabetização. O objetivo era 

testar a abordagem de trabalho de Paulo Freire junto a uma população rural humilde e 

sem instrução prévia, registrando o progresso dos educandos com vistas a um 

aprofundamento teórico posterior, mais acadêmico.  

O resultado desta experiência foi que, em pouco mais de quarenta e cinco dias, 

cerca de 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados, sem uso de cartilhas e a partir do 

uso de palavras próprias do universo vocabular dos educandos. Além do domínio dos 

princípios básicos de leitura e escrita, era visível o desenvolvendo do senso crítico da 

própria realidade e da capacidade de comunicação por parte dos educandos (Barreto, 

2006). Tal fato chamou a atenção da opinião pública brasileira e despertou o interesse 

internacional, através de artigos publicados no Sunday Times, Time Magazine, Harold 

Tribune e Le Monde, entre outros (Freire, 2005).  

O próprio presidente João Goulart – acompanhado na ocasião por um dos líderes 

do golpe militar que o derrubaria em breve, o Mal. Humberto de Alencar Castelo 

Branco - e o governador do estado do Rio Grande do Norte, participaram do 

encerramento das atividades do Círculo de Cultura, em 2 de abril de 1963. Os resultados 

sensibilizaram o presidente Goulart e sua equipe, mas estarreceram o Mal. Castelo 

Branco. Freire receberia de Goulart um convite oficial para estender a seu trabalho 

pedagógico a todo o país.  

As bases heterodoxas das ideias e práticas do “método” – o mais correto talvez 

fosse a denominação sistema de ensino - provocou uma reação de rejeição das elites 

tradicionais do Brasil, que já vinham conspirando para a queda de Goulart desde que 

este assumiu o poder, devido aos seus projetos progressistas e sua aproximação com a 

esquerda.  

Entre as alas golpistas, incluindo setores militares e católicos ultraconservadores, 

Paulo Freire passou a constar da lista dos “comunistas perigosos” embora, na época, ele 

estivesse mais próximo aos existencialistas cristãos que aos comunistas.  Seu sistema de 



62 

 

educação popular não foi discutido como instrumento efetivo de educação, sequer como 

uma prática útil que merecesse ser estudado, mas como um instrumento de propaganda 

comunista pelo efetivo de questionamento social que promovia, no seu processo 

didático, da estruturação da sociedade brasileira. “Como em todo o seu discurso, já 

neste momento inicial nota-se o fio condutor das suas ideias: as ligações entre ação 

educativa e a política”, esclarece Scocuglia (1999: 37). 

O sucesso do sistema freireno e a aproximação de seu autor com Arraes e 

intelectuais de esquerda numa época de paranoia, incentivado pelos Estados Unidos, 

com o “perigo vermelho”, acabou por acelerar os terríveis acontecimentos de 196427.  

Os conservadores começam a se mobilizar contra Freire e Arraes, em termos 

locais, e contra os governos trabalhistas – como o ensaiaram, inicialmente com os de 

Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek e, então, de João Goulart –, em termos 

nacionais, acelerando o golpe militar que eclodiria no Brasil em primeiro de abril de 

1964, mas cujo sinal verde, costurado pelo embaixador americano Lincoln Gordon, foi 

dado por John F. Kennedy em Washington, já em 1962. 

Em 1963, o jornal O Estado de São Paulo começa a apresentar uma série de 

artigos desacreditando Paulo Freire, no que foi seguido por outros periódicos, 

notadamente o jornal O Globo, comandado por Roberto Marinho, magnata das 

comunicações e futuro criador da poderosa rede de TV, com o apoio dos militares.  

Em 17 de setembro de 1963 sai no Estadão uma matéria de apoio à vereadora 

paulistana Dulce Salles Cunha Braga, da UDN – partido declaradamente de ultradireita 

e um dos principais vetores do Golpe de 64 –, que pedia a instalação de uma comissão 

parlamentar de inquérito para apurar porque o Ministério da Educação estava apoiando 

uma pedagogia “que apresentava sérias lacunas, sendo passível de críticas 

fundamentais no que se refere à sua oportunidade e eficiência”28. A vereadora 

afirmava, sem revelar a fonte, que “pessoas de ilibada idoneidade” confirmavam que o 

método utilizado por Freire era um claro veículo de doutrinação marxista. O discurso 

não convenceu a todos, houve reações opostas a esta afirmação e aos artigos do Estado 

de São Paulo, o que mostra o grau de divisão e tensão daqueles dias, mas as matérias do 

                                                 
27 Infelizmente, algo semelhante parece estar a se repetir no Brasil atual, 52 anos depois, onde as forças da 

direita mais reacionária e conservadora tentam, com o apoio da grande mídia e interesses econômicos 

internacionais, derrubar o governo democraticamente eleito da Presidente Dilma Rousseff, por ser um 

governo de esquerda. 
28 Cf. FREIRE, Ana Maria Araújo, 2005: 155. 
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Estadão mostravam-se tendenciosas e claramente voltadas a favor da petição da 

vereadora. O Globo e outros jornais fizeram coro à resistência contra Freire.  

No dia 28 de setembro, o Estadão publica o discurso de reação às críticas contra 

Paulo Freire apresentado pelo deputado Brito Velho, que participou da Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados, recebendo apoio unânime de seus membros, 

afirmando a seriedade e base fundamentada do sistema utilizado pelo educador 

pernambucano.  

Universitários e intelectuais também expressam publicamente a defesa do 

educador nordestino, bem como uma parte da ala da Igreja Católica atrelada a Dom 

Hélder Câmara. Isso foi o que faltava para fazer toda a direita apoiar barulhentamente a 

vereadora da UDN. Esta, com o apoio recebido de empresários e latifundiários, volta a 

acusar Freire de “construir um sistema de educação marxista”, denúncia que é 

novamente publicada no Estadão em 30/11/1963.  

A partir de então, o mesmo jornal seguirá retratando cada vez mais 

violentamente o trabalho de Freire, chegando a coloca-lo como instrumento do 

extremismo oposto ao da esquerda, chamando-o de nazista, em matéria publicada sob o 

título de “Método nazista”, de 21 de dezembro de 1963. 

Obviamente, no meio desta lama de acusações, Freire teve seus defensores. 

Muitos intelectuais (Mário Lago, Florestan Fernandes), políticos progressistas 

(incluindo-se vários prefeitos e governadores do nordeste), educadores e estudantes se 

posicionaram a favor de Paulo Freire, assim como boa parte da população. Vozes 

internacionais também se fizeram ouvir, defendendo o educador brasileiro, sendo uma 

delas a do diretor interino da Agency for International Development, Mr. James W. 

Howe, que, incomodado com a tendenciosidade das matérias do Estadão, atestou a 

eficiência e utilidade do sistema educacional de Paulo Freire29. 

 

No entanto, a exaltação da direita não estava interessada numa democracia real 

para todos e muito menos por uma “educação como um direito de todos os cidadãos” 

se este “direito” envolvesse o perigo de transformação social a partir das bases 

populares, ou possibilitasse ao educando se afinar com pensamento progressista, ao 

invés de se acomodar ao padrão hierárquico da pirâmide tradicional do mundo burguês, 

ou da Casa Grande colonial. 

                                                 
29 Cf. FREIRE, Ana Maria Araújo, 2005: 161. 
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Sobre tudo isto, diria Freire em retrospectiva, tempos depois: 

 

Às classes dominantes não importava que eu 

não tivesse um rótulo porque elas davam um. Para elas 

eu era comunista, inimigo de Deus e delas. E não 

importava que eu não fosse. Perfila quem tem poder. 

Quem não tem é perfilado. A classe dominante tinha 

poder suficiente para dizer que eu era comunista. 

É claro que havia um mínimo de condições 

objetivas para que elas pudessem fazer essas acusações. 

A fundamentação básica para que eu fosse chamado 

comunista eu dava. Eu pregava uma pedagogia 

desveladora das injustiças, desocultadora da mentira 

ideológica. Dizia que o trabalhador, enquanto 

educando, tinha o direito de participar da escolha dos 

conteúdos ensinados a ele. Eu defendia uma pedagogia 

democrática que partia das ansiedades, dos desejos, dos 

sonhos, das carências das classes populares (in Barreto, 

2006: 29). 

 

É preciso recordar o clima pesado deste período, com as chantagens e ameaças 

das elites e a paranoia da Guerra Fria e toda a fantasia da “ameaça comunista”, 

incentivada inteligentemente pelo governo Norte-Americano, que não toleraria outra 

Cuba no continente. Este era o clima que dividia o Brasil, malgrado a maior parte da 

população simpatizar com o governo de centro de Goulart e apoiasse o trabalho de 

Freire e seus resultados práticos.  

Um dos filhos de Paulo Freire, Lutgardes Costa Freire, resumiu o alcance inédito 

do trabalho de seu pai, naquela ocasião. O texto expressa o impacto do sistema de seu 

pai ao dispensar o que antes se considerava indispensável (as cartilhas, a hierarquia e a 

imposição curricular sem reflexão) e suas características conscientizadoras, palavra esta 

que, para muitos de então  era sinônimo de doutrinação comunista: 

  

Essa nova metodologia dispensava cartilhas e 

priorizava o universo vocabular dos adultos de cada 

região. Priorizava também a discussão com os 
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educandos, de forma sempre dialógica, a relação entre 

natureza e cultura. Essa discussão, por sua vez levava 

os educandos a perceberem que também faziam cultura. 

Percebiam, por meio de seu próprio universo vocabular, 

que eram sujeitos de sua história, que, portanto, faziam 

história. Por sua vez ninguém faz história sem ter 

consciência de sua ação sobre ela. Daí, o que mais tarde 

ele chamaria de conscientização. A alfabetização, a 

educação, tornava-se um ato, uma atitude 

eminentemente política (Cit. in Souza, 2010: 332).  

 

A tensão, contudo, era crescente. O bispo de Nova Friburgo, Dom Clementino 

Isnard, enviou um documento à Secretaria de Educação fluminense acusando o trabalho 

freireiano de ser o “instrumento perigoso de divulgação do credo vermelho”30.   

A reação plurilocal contra a prática de alfabetização freireana demonstrava, 

paradoxalmente, o quanto ela era eficaz, por preparar os educandos para muito mais que 

apenas ler e escrever o básico31. Era ironicamente, o exemplo perfeito da máxima “os 

cães ladram enquanto a caravana passa”. 

 

 O programa de educação de Freire e o seu autor estavam entre as primeiras 

vítimas da perseguição política a ser promovida pelos militares com o golpe de estado 

por eles oficialmente deflagrado na noite de 31 de março, mas efetivamente iniciado em 

1º de abril de 1964.  

Paulo Freire foi preso duas vezes após o golpe, sob a acusação de ser um 

subversivo “traidor de Cristo e da Pátria”. Permaneceu, contando-se as duas vezes em 

que foi preso, encarcerado por 72 dias. “Na maioria dos interrogatórios a que fui 

submetido, o que se queria provar – além da minha ‘ignorância absoluta’ – era o 

perigo que eu representava”32, lembraria ele.  

Solto, após a intervenção de inúmeras pessoas, sua primeira intenção foi a de 

permanecer no Brasil, como membro da resistência ao golpe, mas o acirramento da 

perseguição a ele e à sua família, bem como a seus alunos, amigos e simpatizantes o fez 

                                                 
30 Cf. FREIRE, Ana Maria Araújo, 2005: 159. 
31 Em seu livro “Educação como Prática da Liberdade”, 2009, Paulo Freire faz uma análise exaustiva do 

histórico que levou a este confronto de forças entre o setor progressista e o reacionário neste momento 

histórico brasileiro. 
32 Citado em BARRETO, Vera, Paulo Freire para Educadores, 2006 :  30. 
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mudar de ideia. Sua presença no país representava uma ameaça à segurança de outros33. 

Ciente disto, Paulo Freire parte para o exílio. 

     2.5 – Desenvolvimento pós-64 

 

Freire viveu no exílio de 1964 a 1980. Estes dezesseis anos constituíram uma 

época de dualidades: se foram amargos pela distância de sua terra e de sua gente, teve 

também suas alegrias, já que as suas ideias passaram a ser discutidas e reconhecidas 

pelo mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos e Europa. Seu modelo pedagógico e 

sistema de ensino foram aplicados com sucesso em países da América Latina e da 

África. Também foi um momento de aprofundamento de reflexões, desenvolvimento de 

conceitos, expansão de ideias.  

Paulo consolidou seu sistema pedagógico no Chile e foi neste país que ele 

descobriu a América Latina hispânica. Ainda que amargasse o gosto do exílio, seu 

trabalho era cada vez mais reconhecido. Trabalhou para o governo chileno, como 

convidado e assessor, junto aos ministérios responsáveis pela educação e reforma 

agrária chilena e suas idéias foram bem aceitas pela população e pelo futuro presidente 

Allende. O Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, ICIRA, 

patrocinou a publicação de seu Manual de Método Psicossocial para la Enseñanza, que 

popularizou o sistema de ensino de Freire por toda a América Latina hispânica até a 

eclosão de seguidos golpes militares, apoiados pelos Estados Unidos e Brasil, ocorridos 

em fins dos anos 60 a meados dos 70,  nestas regiões, notadamente no Uruguai, 

Argentina, Paraguai e Chile.  

Com a ajuda dos amigos, muitos exilados como ele, e o incentivo de intelectuais 

de todo o mundo, Paulo Freire dialoga com todos e lê muito. Sente-se estimulado a 

escrever suas reflexões sobre educação libertadora e se torna um autor brilhante. 

Redige, no Chile, em 1965, Educação como Prática da Liberdade, baseado em sua tese 

de 1959, Educação e atualidade brasileira, e, logo depois, a Pedagogia do Oprimido, 

em 1967, que obteve sucesso internacional quase de imediato, sendo traduzido em mais 

de trinta línguas em poucos anos, com a edição inglesa vinda à luz em 1970.  

                                                 
33 A truculência da ditadura militar brasileira, que o diretor grego Costa Gravas referenciaria em seu filme 

político Estado de Sítio, de 1973, iria aumentar muito nos próximos anos, atingido estudantes, professores 

ou pessoas comuns, muitas vezes inocentes, simplesmente por serem suspeitas de estarem ligadas aos 

“subversivos”, fossem eles comunistas ou não. 
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Este livro marca o início de revisão e expansão, mais solidamente aprofundada 

em uma teorização desenvolvida a partir de categorias marxianas, de sua visão político-

pedagógica.  

Embora presente, implicitamente, em sua tese de 1959 e em Educação como 

Prática da Liberdade, o conflito entre classes não era o problema de primeiro plano 

nem foi devidamente aprofundado nestes primeiros textos, então voltados para a ideia 

da afirmação e desenvolvimento de uma nova sociedade, pela ação popular 

democrática, e a questão da conscientização como reconhecimento das capacidades 

reflexivas e criativas do educando que se percebe parte e formador de cultura, 

transitando de uma percepção imatura, ingênua e acrítica, para o de uma percepção 

capaz de captar a historicidade e o papel transformador da ação na transformação da 

realidade.  

O foco, que então estava mais voltado para a compreensão da formação histórica 

da sociedade brasileira e em expor, a partir da influência dos intelectuais do ISEB, com 

destaque para Álvaro Vieira Pinto, os meios para uma ação democrática e popular 

voltadas ao desenvolvimento industrial e econômico da nação, passa, agora, para o de 

reconhecimento e desvelamento das estruturas sociais que estabelecem modos de 

dominação, violência e exclusão, criando grupos de oprimidos em todos os lugares e, 

consequentemente, dos conflitos da luta de classes.  

O conceito de “conscientização” vai ampliando-se e, sem descartar o alcance 

psicológico que anteriormente tinha, agora engloba, também, o de “conscientização de 

classe”, de se ser parte dos excluídos, dos oprimidos, lembrando que a pedagogia 

objetiva deve apoiá-los na luta para superar a violência a que são submetidos, dando-

lhes, também, a capacidade de apreensão crítica e transdisciplinar, contextual, daquilo 

que é aprendido, sem descuidar de analisar os fatores econômicos, das relações de 

produção, que dão sustentação ao processo de contínua exclusão social. Os traços 

psicopedagógicos do termo “conscientização” ampliam-se agora para abarcar também o 

político-pedagógico: o reconhecimento das forças correntes da infraestrutura, que 

“produz” os fatores de exclusão e a consciência crítica que, ao reconhecer estas forças, 

desenvolve a possibilidade da transformação infraestrutural através da ação política 

refletida, pensada, discutida.  

Freire, como também ocorreu com Morin, nunca se tornou um “marxista” no 

sentido vulgar ou radical. Nunca deixou de acreditar que a ação transformativa, via 

conscientização e ação refletida, se dará via concretização real da democracia e não por 
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uma ditadura, seja do “proletariado”, ou qualquer outra. Suas concepções socialistas, 

por seu humanismo e antidogmatismo, estão mais próximas das de Gramsci, Lukacs e 

Chomsky do que das de Lenine. 

Na verdade, Pedagogia do Oprimido, por mais célebre e importante que seja 

essa obra, apenas sinaliza o início uma nova reflexão no sentido do aprofundamento de 

Freire das causas socioeconômicas envolvidas no processo de exclusão, mas seus 

estudos não se restringem a isso. Eles se tornam cada vez mais interdisciplinares e 

abrangentes, mais críticos do modo de produção, transmissão e mercantilização dos 

saberes, ou seja, a crítica freireana nega-se a continuar ou promover um processo de 

educação fragmentada, descontextualizada e comprometida com os interesses 

dominantes. Se existe uma coerência sempre renovada em sua abordagem, é a de negar 

toda a tradição paradigmática que desemboca na imposição e consequências da 

“educação bancária”, mecanicista, adestradora e conformista.  

Sua dialogicidade não é só prática, mas epistemológica, comunicando-se e 

enriquecendo-se com várias áreas do saber, da filosofia à economia, visando uma visão 

o mais abrangente e reflexiva possível sobre a realidade, sempre em benefício do 

desenvolvimento humano, em especial, a partir de própria área de atuação, a educação. 

Esta constitui o meio privilegiado para o exercício do direito de conhecer, assimilar e 

aprender a utilizar-se do conhecimento de forma positiva e prospectiva para o 

entendimento da realidade histórica. Por isso, o pensamento de Freire vai se 

aprofundando nas causas gnosiológicas do mecanicismo infra e superestrutural que 

transformam o saber de um direito em instrumento de alienação.  

O que já estava presente desde Educação como Prática da Liberdade, ou seja, 

uma reflexão gnosiológica sobre o paradigma por trás da transformação da educação e 

da especialização em novos meios de exclusão fica mais claro a partir de seu livro Ação 

Cultural para Liberdade, escrito enquanto lecionava em Harvard, com sua ênfase no 

binômio educação-consciência de um ponto de vista epistemológico e político-

pedagógico. 

O problema da epistemologia, a negatividade da fragmentação dos saberes, 

como meio de alienação e adestramento de pessoas sem lhes dar a possibilidade de uma 

razão refletida e sensível, torna-se uma preocupação constante em suas reflexões. Em 

prol do direito ao conhecimento reflexivo do que antes se conhecia de outra forma, 

permitindo e incentivando o desenvolvimento de um conhecimento próprio, ou seja, um 

novo conhecimento a partir do ponto de vista dos excluídos, Freire discute à exaustão 
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todo esse processo em dois de seus últimos livros, Política e Educação e Pedagogia da 

Autonomia, demonstrando de forma cabal a inevitável politicidade da educação. 

     2.6 - Epistemologia e política educativa 

Freire foi professor convidado em Harvard final da década de 60, e em 

Cambridge, no início dos 70. Durante quase toda esta década, morado na Suíça e 

dirigindo o Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, CMI, (que 

também guardava a documentação sobre a tortura patrocinada pelos militares no Brasil, 

enviadas secretamente pelas Igrejas deste país) e sendo consultor da UNESCO, Freire 

participa da implantação de seu sistema de ensino em países africanos, a partir do 

Instituto de Ação Cultural (IDAC), por ele fundando junto com outros exilados, em 

Moçambique e na Guiné-Bissau. Deste trabalhou surgiram livros importantíssimos para 

a compreensão da sua compreensão teórico-epistemológica sobre a questão da 

fragmentação dos saberes, seu uso político e a possibilidade de superação através de 

uma educação popular voltado para as realidades das ex-colônias, como Cartas a 

Guiné-Bissau, de 1977 e em A Importância do Ato de Ler, enriquecidas, com a 

participação de outros autores, nas reflexões sociológicas constantes em A Questão 

Política e Educação Popular , de 1980. 

 

Nestes “escritos africanos”, como bem aponta Afonso Scocuglia (1999: 26), é 

bem mais perceptível traços do pensamento de Antonio Gramsci, que também 

influenciou o líder da guerrilha guineense Amílcar Cabral, que Freire viria a reconhecer 

como um dos maiores revolucionários e líderes sociais do século XX, ao lado de Che 

Guevera e Gandhi. 

É ainda por esta época, que vai da segunda metade dos anos 60 até início dos 80, 

que ele se aprofundará no estudo e discussões das questões da Epistemologia estrita, 

lendo e discutindo dialogicamente as ideias de Thomas Kuhn, Karl Popper e outros 

teóricos do conhecimento (Gadotti, 1996; Scocuglia, 1999). Este contato lhe permite 

rever e fortalecer seus próprios fundamentos epistêmicos interdisciplinares, fornecendo-

lhe mais ferramentas com o qual burila a sua própria epistemologia transdisciplinar da 

educação.  

 

A constatação por Thomas Kuhn (1996) da existência de paradigmas como 

estruturas de percepção da realidade que são socialmente constituídos enquanto modelos 
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de interpretação, pesquisa e aceitação da realidade geral ou de determinado setor da 

ciência, propondo critérios de validade de fatos que são historicamente convencionados, 

e que determinam formas de interpretação do mundo foi algo que reforçou a convicção 

já existente em Freire de que nenhum conhecimento é neutro e puro, e muito menos que 

o será o processo de educar. O professor adotará sempre uma atitude em relação aos 

alunos e ao saber que é pré-determinada por sua visão de mundo, uma postura que será 

ou autoritário-impositiva ou dialógico-compreensiva a depender de seu alinhamento 

paradigmático, de sua compreensão de homem e, também, de sua própria educação.  

Não existe, portanto, educação neutra. A própria educação é um meio pelo qual 

o sistema de convenções do que é considerado válido por uma comunidade de 

especialistas é retransmitido às novas gerações. Quanto mais clara for a reflexão e a 

atenção sobre esta questão, mas fácil será ao professor desenvolver o senso critico 

sensível em si e em seus alunos sobre este processo de sociologia e psicologia do 

conhecimento, constatação também feita e discutida por Edgar Morin em O Método 

(2005 e) e em A Cabeça Bem-Feita (2010a), como veremos mais adiante34. 

Esta epistemologia em Freire reforça a sua afirmação – muito próxima da visão 

fenomenológica de Edmund Husserl e Karl Jaspers35– de que a realidade é sempre 

interpretação culturalmente condicionada, mas não absolutamente determinada (Freire, 

2007; 2010), possuindo como fonte primária de superação a curiosidade e a capacidade 

de interpretar e criar novas explicações. Há sempre um espaço de transcendência 

perceptual a partir do questionamento. Tudo, do senso comum à teoria crítica mais 

elaborada, parte da mesma capacidade caracteristicamente humana: a curiosidade que 

leva a perguntar o porquê das coisas, dos fenômenos, dos problemas.  

 

Não há para mim, na diferença e na “distância” 

entre ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura 

experiência e o que resulta dos procedimentos 

metodologicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma 

superação. A superação e não a ruptura se dá na medida 

em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser 

curiosidade, pelo contrário, continuando a ser 

curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se 

então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, 

                                                 
34 A visão epistêmica de Morin será discutida no capítulo 5.  
35 Cf. REALE & ANTISERI, 2006, História da Filosofia, Vol. 6 : 182 e 184. 
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metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao 

objeto, conota seus achados de maior exatidão. 

Na verdade, a curiosidade ingênua que, 

“desarmada”, está associada ao saber do senso comum, 

é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 

aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente 

rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade 

epistemológica. Muda de qualidade, mas não de 

essência. (...). (Freire, 2010: 31-32). 

 

Na forma como compreendida e apreendida pelo homem, a percepção da 

realidade é fruto da ação da consciência curiosa que percebe e interpreta os fenômenos a 

partir da lente do Zeitegeist vigente, ou seja, das influências culturais e sociais que 

representam o espírito do tempo a qual pertence a pessoa, mas que, possuindo a 

capacidade de compreende-lo, pode transcende-lo. É esta compreensão, ativa (portanto, 

envolvendo a vontade) e capaz de modificar a realidade, que possibilita a manifestação 

da ação de uma intencionalidade que conhece e, portanto, age (Freire, 1993; 2006).  

Esta subjetividade humana, esta consciência de alguma coisa, tem a capacidade 

de se atualizar, de se fortalecer e de se diferenciar na relação e no contato com outras 

subjetividades. Ora, isto é exatamente o que psicólogos como Carl Rogers (1975) e Carl 

Gustav Jung (1993) denominam, respectivamente, de tendência à auto-atualização e de 

tendência à individuação, aproximando-se também daquilo que Nietzsche (1978) 

denominou de vontade de potência. Quanto mais a consciência, ou melhor, a pessoa 

consciente e sensível se relaciona e se insere ativamente em um contexto dialógico 

intersubjetivo, mas ela se diferencia, mais ela se torna visível. Quanto mais contato com 

outras consciências, mais consciente fica o indivíduo do alcance e limites e 

possibilidades da visão de mundo destas e mesmo de suas próprias ideias, 

transcendendo-se constantemente, aumentando seu próprio poder pessoal frente a novas 

situações psicossociais, transformando sua realidade. 

Toda obra de Freire elaborada em seus anos de exílio destacará que o processo 

de ensinar é uma ação eminentemente política por se ater ao propósito de ajudar o 

educando a pensar e agir autônoma e criticamente. Isto, pois, exige do educador uma 

tomada de posição e atitudes coerentes. Ele não quer formar uma pessoa passiva, 

acomodada ou dependente de um sistema impessoal, mas alguém que seja capaz de 
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pensar sua realidade e ser socialmente responsável por suas escolhas e atitudes, 

sabendo-se ser histórico e, portanto, ligado a seus semelhantes e à sua cultura. 

Educar é, portanto, mais que uma técnica de repasse de informações: é o meio de 

amadurecer a reflexão sobre o pensar humano e, em cada época, de seu modelo de 

homem, de sociedade e de saberes subjacentes ao sistema de ensino que é absorvido, 

assimilado e/ou acomodado pela subjetividade curiosa do aluno. É este processo vivo, 

multidimensional e, utilizando-se do conceito de Morin, “complexo” de uma 

curiosidade tornada cada vez mais epistemológica e consciente, que impele a um 

questionamento constante sobre o papel do professor, que, em última instância, é quem 

estimula na escola ou no circulo de cultura esta curiosidade, tornando-a cada vez mais 

criativa e questionadora, ou a acomoda a uma ideologia de passividade hierarquizada, 

bancária, tediosa, massificadora. O professor pode e é livre para escolher se posicionar 

como mero perpetuador de um sistema mecanicista – e, assim, será em um elemento 

reprodutor deste -, ou pode, ao contrário, se firmar como facilitador da conscientização 

destes fatores acomodadores, apresentando novas formas de interpretação da realidade, 

permitindo a sua superação. 

Desde seus primeiros sucessos como educador de adultos, Paulo Freire se mostra 

convencido de que a educação popular é um processo efetivo de transformação da 

realidade social e, portanto, de desvelamento dos paradigmas acomodadores e da 

possibilidade de, sabendo-se sujeito de sua história, superá-los. Se há transformação, 

esta implica em mais do que a mudança de percepção e de atitudes individuais, pois 

trazem sempre repercussões sociais, constituindo-se a abordagem escolhida de educar, 

portanto e novamente, em um fato político. 

  

Pela dialógica quase socrática, a educação em Paulo Freire é um processo vivo, 

não apenas intelectual, mas integral, aberto, orientado, mas não estruturado em limites 

impostos. Mas não é apenas voltada ao intelecto, posto que por ser ética, também é 

afetiva e profundamente humana, respeitosa, e que surge do reconhecimento fraterno 

entre educador e educando, que se veem como gente num clima de relação. Daí o 

processo ou relação que esclarece e permite, com o apoio e orientação de quem educa, 

os insights individuais e coletivos dos que, formando uma comunidade de iguais, 

questionam, intuem e compreendem juntos. É processo, construção e não imposição de 

aprendizagem; dialoga e, portanto, faz uma interação de alguém com alguém, muito 

longe de um autoritário repasse de algo, já filtrado, para alguém.  
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Compreender a não neutralidade ingênua do ensino como mero canal de 

transmissão e informações, a partir a visão do homem como um ser que pode ser mais, é 

muito mais do que reconhecer na educação um mero instrumento de desvelamento 

expositivo de distorções ideológicas. É o espaço tantas vezes apontado pelo autor 

brasileiro de permitir ao educado saber e sentir, de modo crítico, seu próprio potencial 

de ser gente e ser capaz de ajudar na transformação das condições sociais em que se 

insere, sabendo-se perfeitamente bem que, se a educação não é um caldeirão mágico 

que pode tudo, pode, com efetiva certeza, alguma coisa porque ela ajuda a mudar as 

pessoas e, estas, juntas, com uma percepção mais ampliada, podem sim mudar algo do 

mundo (Freire, 2010).  

A partir do despertar desta uma tomada de posição que se reconhece ciente e 

atuante neste estar-no-mundo, a pessoa se percebe como sendo o que ela de fato é: um 

ser consciente multidimensional, biológico, cultural, social – ideia que Morin explorará 

dentro de sua visão da complexidade – que, sendo indivíduo e tendo uma consciência, o 

é também por ser e pertencer a um meio ao mesmo tempo natural e cultural sem nunca 

se deixar reduzir a conceitos-categorias. É o que Freire, anos mais tarde, descreverá na 

seguinte passagem do livro Política e Educação (2001): 

 

A história como possibilidade reconhece a 

importância da decisão como ato que implica ruptura, a 

importância da consciência e da subjetividade, da 

intervenção crítica na reconstrução do mundo. 

Reconhece o papel da consciência construindo-se na 

práxis; da inteligência sendo inventada e reinventada no 

processo (de educar-se) e não como algo imóvel em 

mim, separado quase de meu corpo. Reconhece meu 

corpo como corpo consciente que pode mover-se 

criticamente no mundo, como pode ‘perder’ o endereço 

histórico. Reconhece minha individualidade que nem 

diminui, amorfa, no social nem tampouco cresce e 

vinga fora dele. Reconhece finalmente, o papel da 

educação e seus limites (Freire, 2001: 97). 

 

Este reconhecimento do papel da educação só se poderá apreender por quem já 

amadureceu o suficiente para, a partir de uma consciência preparada para aceitar as 
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contradições e paradoxos do viver em um mundo cujos desafios também são estímulos e 

oportunidades, se percebe como potencialidade, como devir, processo vivo de ser mais: 

 

Somente a compreensão dialética das relações 

corpo-consciente-mundo, quer dizer, no entendimento 

da História como possibilidade, é possível compreender 

o problema dos limites e possibilidades da educação 

(2001: 98). 

 

     2.7 – O retorno e novos desafios 

 

Freire já havia atingido sua maturidade criativa quando pôde voltar, finalmente, 

ao Brasil, com a distensão política, em 1980 – mas sua vinda e ações estiveram sob 

vigilância dos militares no poder até 1985. Retornar à sua pátria foi-lhe benéfico como 

mergulhar nas fontes das origens e afetos que o permitiram ser o que se tornou fora do 

Brasil: um dos mais respeitados educadores do século XX. 

 

Freire teve seu reconhecimento como educador cristalizado no convite para ser 

secretário de Educação da cidade de São Paulo, município que passou a ser governado 

pelo Partido dos Trabalhadores, PT – do qual Freire foi um dos fundadores, ainda no 

exílio - após as eleições de 1988, que elegeu como prefeita a paraibana Luiza Erundina.  

Ter dois nordestinos em um partido de esquerda à frente da maior cidade do 

sudeste do país, elitista e cheia de restrições ao pensamento progressista, acabaria por 

reavivar velhos preconceitos, aglutinando novamente as elites e a imprensa tradicional 

contra a nova administração petista, atacando todas as suas secretarias, inclusive – e 

muito em especialmente – a da Educação.  

Freire exerceu o cargo de 1989 a 199136. Neste mesmo período, o educador 

presenciou a fundação do Instituto Paulo Freire, responsável pela divulgação, extensão, 

estudo e renovação de suas idéias e obras.  

Freire só não teve mais tempo como reformulador educacional em São Paulo 

porque a direita paulista, desde o primeiro dia do governo de Erundina, trabalhou para 

solapar suas propostas, com a ajuda paradoxal de certos “radicais” do próprio PT, 

                                                 
36 Detalharemos a revolução freireana junto à Secretaria de Educação de São Paulo no capítulo 6. 
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causando uma cisão que possibiliotou aos primeiros retomarem o poder nas eleições 

seguintes.  

No espaço que vai de 1980 a 1997, Paulo Freire escreve suas obras mais 

filosóficas e mais transdisciplinares37, muitas delas em parceria com outros autores, 

constituindo exemplos de livros-dialógicos, como os produzidos com Sérgio 

Guimarães: Sobre Educação (em dois volumes), de 1982 e 1984, e Aprendendo com a 

Própria História, publicado em 1987; Pedagogia: Diálogo e Conflito, de 1985, escrito a 

partir dos diálogos com Sérgio Guimarães e Moacir Gadotti; Medo e Ousadia, de 1987, 

com o educador americano Ira Shor.  

Contudo, são em seus últimos livros pessoais, como Pedagogia da Esperança, 

de 1992, Política e Educação, de 1994 e Pedagogia da Autonomia, de 1996, que Freire 

discute melhor o momento de incertezas provenientes tanto da ascenção do 

neoliberalismo quanto da acentuação das “crises de paradigmas” a atingir toda a 

estrutura cartesiana ainda dominante nas ciências, incluindo as ciências sociais e da 

educação (Scocuglia, 1999).  

A postura sistêmica e interacionista posiciona o autor firmemente contra os 

determinismos mecanicistas e teleologismos de certas teorias, de que está pleno tanto o 

positivismo, fonte do neoliberalismo, quanto da interpretação messiânica e unidiretiva 

da História, feita por parte considerável dos marxistas vulgares tradicionais. 

As novas gerações no Brasil pós 1964 sabiam pouco do trabalho de Paulo Freire. 

Ainda assim, uma parcela grande de admiradores – incluindo-se muitos intelectuais e 

artistas – demonstrariam ao educador o afeto nacional que lhe foi negado durante os 

anos de chumbo da ditadura militar (1964-1985). Neste período, o educador foi 

convidado a palestrar ou dar aulas em várias universidades, especialmente no Nordeste. 

 

Paulo Freire faleceu em 1997, ciente do reconhecimento mundial pelo seu 

trabalho, não apenas por sua contribuição na área da educação, mas como um dos 

maiores pensadores da condição humana, no século XX.  

 

Em 13 de abril de 2013, a presidente Dilma Roussef sancionou o projeto de Lei 

12.612/2012, de autoria da deputada federal Luiza Erundina e aprovada pela comissão 

                                                 
37 Seguindo a orientação moriniana (2009a) e de Pierre Weil (1993), a transdisciplinaridade implica em 

uma visão geral, do conjunto, que percebe a ligação entre seus elementos e processos de interação acima e 

a partir da comunicação entre os mesmos, orientando-os, integrando-os ou organizando-os em prol de 

uma desenvolvimento equilibrado dos problemas humanos e ambientais. 
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de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, tornando Paulo Freire, oficialmente, 

Patrono da Educação Brasileira. 

 

3 – Desenvolvimento do pensamento de Edgar Morin 

     3.1 – Formação de um pensador complexo 

 

Edgar Morin nasceu e viveu seus primeiros 18 anos em Paris, capital de um país 

que foi vencedor na I Guerra Mundial e que era orgulhosa de seu passado intelectual.  

O falecimento da mãe, Luna, quando ele tinha dez anos, destruiu grande parte do 

encanto deste mundo que o envolvia, apesar da superproteção de seu pai, Vidal 

Nahoum. 

Na adolescência, Edgar Nahoum refugia-se de seu sentimento de inadequação 

social – que, para ele, estava ligada à sua condição de órfão e judeu – dedicando-se ao 

estudo intensivo da Literatura e, posteriormente, da Música, da Filosofia e da História. 

O cinema, para ele, também era um modo de estar com os outros, e a magia da nova 

arte, que juntava literatura, teatro e música em uma nova linguagem que suplantava as 

limitações do espaço, exercia forte fascínio sobre ele. Foi a arte que lhe trouxe de volta 

a humanidade e o fez, aos poucos, voltar sua atenção para o mundo. Este, com seus 

paradoxos, o levou a se interessar pela política e pela ciência. 

Quando chegou o tempo de se decidir por uma carreira, não sabia bem para onde 

ir. Seu interesse em cursar uma universidade estava mais centrado em sua curiosidade 

de querer conhecer e compreender as realidades humanas, aquilo que provoca o homem 

a agir ou a não agir, do que em se preparar para seguir alguma profissão definida. Isso o 

leva, em 1939, a se matricular ao mesmo tempo em quatro cursos abrangentes: em 

Filosofia, que englobava, então, a Sociologia; em Direito, que então também englobava 

parte das ciências econômicas; em História e em Ciências Políticas (esta última, ele teve 

de abandonar durante a guerra quando se transferiu de Paris para Toulouse), o que 

demonstra sua ânsia, desde cedo, por uma articulação dos saberes. 

 

Em consequência, fui progressivamente me 

formando em diferentes disciplinas cuja articulação 

entre si me parecia cada vez mais necessária. Ainda 

hoje, continuo a tentar me cultivar e faço pesquisas em 
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áreas as mais diversas. O método, que elaborei quarenta 

anos mais tarde, é a realização de algo que comecei 

como estudante (Morin, 2010b: 80). 

 

Edgar Nahoum interessa-se cada vez mais pela obra de Karl Marx que explicava, 

com décadas de antecipação, o processo social e econômico que levou à superprodução 

e especulação financeira desencadeadora da crise de 1929. Marx também esclarecia o 

contexto em que se cristalizavam as diferenças ideológicas que inflamavam a divisão 

das pessoas em classes antagônicas, incluindo a elaboração de racionalizações e falsas 

justificativas para sustentar preconceitos diversos.  

Suas leituras deste autor, os estudos sociais e a então presença das ideias 

socialistas como representantes de um esforço de humanização38 ante a alienação 

galopante de uma Modernidade mecanicista, reforçadas com a eclosão da II Guerra e, 

logo depois, da invasão da França pela Alemanha, o levaram a se filiar formalmente ao 

Partido Comunista, em 1941.  

Entre 1942 e 1944 o jovem judeu de 21 anos, que adota o nome Morin para 

escapar ao policiamento nazista, participa da resistência francesa, agindo entre Paris e 

Toulouse, trabalhando nos canais de comunicação entre os diversos grupos da 

Resistence, o que incluía a elaboração e execução de perigosas atividades de 

propaganda, a redação e distribuição de panfletos e jornais clandestinos antinazistas e de 

incentivo à oposição contra a ocupação, poupando-o, contudo, da participar de atos 

violentos, como os atentados contra soldados e oficiais alemães. Houve situações 

difíceis, a perda de vários amigos e companheiros e momentos onde, por uma mistura 

de sorte, intuição e inteligência, escapou de ser pego pelas forças de ocupação e pela 

temível Gestapo, a polícia política nazista, o que lhe seria duplamente fatal por ser ele, 

ao mesmo tempo, judeu e membro da Resistência, sorte que faltou a muitos de seus 

amigos não judeus, que foram pegos, torturados e mortos.  

 

É justamente como membro da Resistência que Edgar Nahoum consegue, 

paradoxalmente, superar a esfera de distanciamento social em que caiu após a morte da 

mãe. É nesta situação crítica que amadurece enquanto homem. A Guerra e tudo o que 

                                                 
38 Ainda não se conheciam, nesta época, as deturpações stalinistas do “socialismo real”, tal como 

implantado na União Soviética pós-Lenine, por Staline. 
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ela o fez viver serviu como uma espécie de rito de passagem e de renascimento, o que 

se revela, de forma simbólica, ao adotar o nome Morin.  

Nestes anos intensos e difíceis, as diferentes e artificiais divisões classistas, de 

base socioeconômica, se mostravam ainda mais fantasiosas. A Guerra, com sua dor, 

unia as pessoas, sedimentando a solidariedade. Independentemente de origem ou classe, 

elas estavam unidas, em sua maioria, e de diferentes formas, em oposição ao invasor.  

Convivendo com comunistas e com jovens resistentes neste clima de crise, de 

incerteza, mas de possibilidades e camaradagens, Morin entendeu na prática a crítica de 

Marx à falsa consciência, aquela criada a partir de falsas necessidades e falsos valores 

baseado na superficialidade de posição de classe, desvalorizando as necessidades e 

valores básicos que envolvem a todos. Daí sua confiança de que a crise inclui a 

possibilidade de superação, de criação, de elaboração de paradigmas novos (Morin, 

2011). Na mesma época, ele estreitou os laços com uma estudante de filosofia que se 

tornaria a sua primeira esposa, Violette Chapellaubeau. 

Em 1942, Edgar Morin se forma em Direito e no mesmo ano consegue também 

o diploma de licenciatura em História e em Geografia, embora não viesse a exercer 

jamais tais profissões, algo que ocorreu também com Paulo Freire, um advogado que 

largou o Direito.  

Durante o período universitário e nos intervalos de sua ação na resistência, ele 

tentou estudar de tudo, da Antropologia e Psicologia à Literatura e Economia. Buscava 

seguir o exemplo de Marx, que ligara as competências de filósofo, sociólogo historiador 

e economista na sua compreensão titânica da sociedade industrial e suas mazelas.  

Foi uma frase de Marx, constante de O Capital, que lhe serviu e deu o sentido de 

sua ânsia gnosiológica, orientando-o numa busca de compreensão transdisciplinar da 

realidade social, dando início ao movimento que o levaria à sua busca de religação dos 

saberes: “As ciências do homem englobarão as ciências da natureza e as ciências da 

natureza englobarão aos do homem” (Morin, 2010b: 79). 

Em 1945, o jovem judeu comunista de 24 anos é enviado à Alemanha derrotada 

e ocupada, inicialmente como adido militar e, depois, como chefe de propaganda do 

exército de ocupação.  

O sofrimento do povo alemão, derrotado mais uma vez e que, em sua maioria, 

não conhecia as atrocidades nazistas, especialmente as efetuadas pelas Waffen SS nos 

campos de concentração, o faz aprofundar-se nos estudos da sociologia. Escreve, então, 

seu primeiro livro L’an zéro de l’Allemagne, publicado em 1946, a primeira obra que se 
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propunha a ser um descritivo da situação do povo alemão no pós-guerra – ironicamente 

escrita por um judeu.  

A partir desta época, Morin se interessará por uma antropologia do homem 

moderno e pelo modo como a visão de mundo dominante em uma época implica  

condicionamentos perceptuais, deturpações conceituais e formas de comportamento e 

auto-interpretação da sociedade consigo mesma, com a natureza e com a cultura geral. 

Este interesse, aos poucos, o levará ao estudo da epistemologia.  

     3.2 - Rompendo com o dogmatismo 

 

No final da década de 40, Morin começa a atritar-se com membros do PC 

francês, por conflitos de percepção sobre os rumos do comunismo. Morin havia tomado 

o partido de Trotsky e via na URSS de então uma aberração dos objetivos reais da 

Revolução de 1917. Para ele, Staline não era um marxista, mas um oportunista, um 

usurpador que visava apenas obter, conservar e abusar do poder. Ele foi, portanto um 

dos poucos na ocasião a acusar Staline de falso socialismo e de exercer seu poder 

ditatorial, fora da URSS, através dos PCs.  

Tal critica o levaria a um distanciamento crescente, consubstanciado na sua 

voluntária não renovação da carteira do partido, em 1949, e em colocações que 

resultaram em sua expulsão pública do PC francês, em 1951. No mesmo ano publica 

seu livro de estudo interdisciplinar, antropológico-psicológico, intitulado O Homem e a 

Morte. 

Com o apoio de Georges Friedmann e Maurice Merleau-Ponty, Morin ingressou 

também em 1951, no Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, desenvolvendo 

estudos sociológicos referentes ao cinema, área então desconsiderada pelos 

pesquisadores e sociólogos, profissão, aliás, que ainda não existia de modo autônomo,  

sendo então uma especialização da Filosofia ou da Economia, com relações com a 

Antropologia. Situação dúbia para os padrões academicistas, mas com a qual Morin 

identificou-se: 

 

(...) eu havia encontrado a carreira que me 

proporcionava a liberdade de organizar meu tempo e 

meu trabalho, o que convinha à minha natureza de 

animal mal domesticado. Mas eu era prudente. Havia 
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escolhido um tema de pesquisa inofensivo e julgado 

insignificante pelos sociólogos, mas no qual me 

deixavam tranquilo: o cinema. (...). De qualquer modo, 

eu me recusava a aderir ao modelo da sociologia 

clássica, com seus questionários baseados em amostras 

representativas: era, denominada, então, sociologia 

científica e eu a considerava superficial (Morin, 2010b: 

130). 

  

Em 1955, seguindo sua tendência a brigar em favor das “minorias”, Morin 

assume a perigosa posição de defender a Argélia na luta pela independência da França. 

Interessa-se, com avanço da televisão, rádio, etc., pelo desenvolvimento tecnológico e 

seus efeitos sociais, tanto nas relações de produção como na modelação da mentalidade 

pública, e já começa a perceber que a tecnologia pode libertar, mas, também, e mais 

frequentemente, escravizar o ser humano (Morin, 2013). 

A sua pesquisa com o cinema o faz redescobrir a importância da linguagem 

simbólica e do imaginário, a mais universal, primária e mais significativa das 

linguagens, por envolver elementos de síntese e conteúdos afetivos, sendo mais 

profunda e relacional que a linguagem discursiva (Eliade, 1996). Morin, sempre 

enlevado e fascinado pelas artes, já intuía ser esta linguagem simbólica mais rica do que 

dava a entender a explicação positivista convencional entendida como a linguagem das 

imagens e símbolos meros traços persistentes de uma imaturidade infantil irracional, ou 

vestígios do pensamento mágico.  Morin se aproxima com isto das ideias do psicanalista 

suíço Carl Gustav Jung (1993), que é frequentemente citado em seus trabalhos, desde 

seu segundo livro, O homem e a morte, até os mais recentes. 

 

Com as pesquisas no CNRS – onde recebe o título de mestre em pesquisas em 

1961 e, oito anos depois, o de doutor, e no qual permanecerá formalmente até 1989 -, 

Morin passa a se interessar cada vez mais pela comunicação de massa, remodelando seu 

interesse pela questão dos paradigmas sociais, agora sob a ótica da imprensa, do cinema 

e do rádio como veículos de divulgação de visões de mundo, de modelos, geralmente 

voltados para o consumo e a padronização do comportamento, atendendo aos 

patrocinadores da indústria de entretenimento. Isso não impedia, porém, que vez por 

outra essa mesma indústria produzissem obras primas, impactando as pessoas 
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justamente por, de modo simbólico, resgatar aspirações profundas, frequentemente 

ocultas sob uma camada de pragmatismo prosaico com cores de racionalismo.  

 

Devemos aqui fazer mais um paralelo entre Freire e Morin. Lembremos a 

consideração e o alto apreço que Paulo Freire também tinha com relação ao teatro 

popular e às manifestações do povo, especialmente as folclóricas e espontâneas. Aqui, 

pois, temos mais uma similaridade ou ao menos uma aproximação de pensamento entre 

estes dois autores: a função didática e humanizadora das artes. 

 

Em 1960, trabalhando também na École dês hautes études en sciences sociales 

(EHESS), Morin funda o Centro de Estudos de Comunicação de Massa (CCMAS) junto 

com Roland Barthes e Georges Friedman. Evento singular nos meios acadêmicos, o 

CCMAS diferenciava-se por adotar uma abordagem pioneira, eminentemente 

transdisciplinar, sobre a questão da comunicação social, o que envolvia as 

contribuições da Sociologia, Antropologia e Psicologia às mais recentes teorias da 

Informação.  

Por volta de 1964, Morin reorienta o curso dos seus interesses, cada vez mais 

voltados para a epistemologia do saber.  

 

     3.3 – Epistemologia sistêmica 

 

É a partir da segunda metade dos anos 60 que as linhas de pesquisa 

interdisciplinar, iniciadas com estudos de interesse de cunho político e 

antropossociológicos, convergem para um estudo abrangente da produção e 

fragmentação do conhecimento em Morin. Sua orientação de pesquisa muda para uma 

direção diferente, o que, então, faz brotar aos poucos a segunda grande fase produtiva 

do futuro filósofo, a que daria início à sua conceituação sistêmica, multidimensional e 

integrativa, do ser e do saber, origem do que ele denominaria de pensamento complexo. 

Em 1968 Morin é convidado a lecionar na Universidade de Nanterre e 

desenvolve seus primeiros trabalhos de fôlego sobre Epistemologia a partir de uma 

leitura interdisciplinar (iniciada anos antes) sobre filosofia da ciência e debates com 

teóricos das teorias dos sistemas.  
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É a partir dai que Morin passa a se ver cada vez mais como um pesquisador 

transitivo, interessado em criar pontes entre os saberes, numa interface interdisciplinar 

que permitisse um mínimo de comunicação entre os conventos isolados que se tornaram 

os departamentos universitários. Em um grupo de discussão, chamado “Grupo dos 

dez”, constituído de pesquisadores e teóricos da área da cibernética e da biologia, Morin 

torna-se conhecedor dos trabalhos de Ludwig Von Bertalanffy e Thomas Kuhn; os 

avanços da genética e da estrutura sistêmica da Ecologia coadunavam-se como 

exemplos de revoluções científicas para além do simplismo cartesiano, que se reforçava 

com a descoberta das ações recursivas e interação entre informação e criatividade  na 

cibernética e na psicologia. Tudo isso faz Morin aprofundar-se ainda mais nas 

implicações potencialmente revolucionárias das três áreas de vanguarda da ciência que 

trarão subsídios valiosos ao seu pensamento relacional, próprio da complexidade: a 

cibernética, a teoria da informação e a teoria dos sistemas aplicada à ecologia. 

Sua estranha – à época – postura conectiva interdisciplinar parecia ser, aos olhos 

acomodados dos especialistas, puro ecletismo ou uma tentativa ingênua de misturar 

ciências, o que lhe valeu a desconfiança e sarcasmo de muitos colegas da área de 

ciências humanas e especialistas de diferentes áreas clássicas, atrelados ainda ao modelo 

analítico estabelecido por Descartes e pela diferenciação disciplinar promovida pelo 

positivismo, o que parecia isolar Morin, que via exatamente na fragmentação excessiva 

dos conhecimentos uma das fontes de desunião e desentendimento entre os cientistas de 

diferentes áreas, de especialistas de uma mesma área e de todos estes com o público em 

geral (Morin, 1997; 1998).  

Armando-se contra os exageros da especialização, que, se aprofunda cada vez 

mais em cada vez menos, restringindo os pontos de vista, Morin interessou-se pela 

questão dos Paradigmas, segundo a conceptualização de Thomas Kuhn (1996), e de 

como a metafísica de uma visão de mundo, tornando-se um conjunto de crenças e 

valores compartilhados por uma comunidade de especialistas, passa a se autovalidar tão 

só por orientar o pensamento a selecionar eventos que deem suporte aos princípios 

apriorísticos deste mesmo paradigma.  

Em 1969 seu interesse pela epistemologia se fortalece ainda mais quando tem a 

oportunidade de permanecer um ano no Instituto Salk de Estudos Biológicos em La 

Jolla, na Califórnia. Ele mantém, então, contato com alguns dos pesquisadores mais 

importantes, dedicados à ciência de ponta, exatamente na época da chegada do homem, 
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ser biológico e psicossocial, à lua, no ápice do desenvolvimento tecnológico estimulado 

pela corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos.  

Esta corrida, resultante de um embate político-ideológico, estimulara trocas e 

discussões entre diferentes desenvolvedores técnicos e cientistas nos Estados Unidos, 

que começaram a ver pontos de contato entre suas áreas de estudo. Foi assim que se 

deram os primeiros passos para uma intercomunicação abrangente, ao perceber-se a 

possibilidade instrutiva de comunicação interdisciplinar, antes inexistente por puro 

preconceito e vaidade intelectual mais do que uma impossibilidade de entendimento 

recíproco.  

O debate e troca de informações entre as diferentes disciplinas demonstrou a 

prática instigante e enriquecedora da dialogicidade como meio eficaz de intercâmbio e 

partilha de informações. Esta, ao lado das descobertas da ecologia, cibernética, 

holografia e estruturas dissipativas, acabou por ajudar no reconhecimento da vantagem 

de superar-se a fragmentação dos saberes em um novo tipo de pensamento integrativo, 

muito mais significativo e estimulante que o reducionismo disjuntivo de áreas 

estanques, como ocorre no modelo departamental clássico das universidades.  

A compreensão sistêmica, enquanto entendimento de uma rede de trocas e 

retroalimentações de um conjunto com seu meio já estava presente no desenvolvimento 

de novas ciências, a partir da cibernética e da biologia (citologia, fisiologia e, mas 

especialmente, na ecologia), da geologia e dos sistemas de informação, que seguiam os 

parâmetros de reorganização descritos por Ludwig von Bertalanffy, o pai da teoria geral 

dos sistemas. As ciências da Terra (vulcanologia, geografia, meteorologia), com o 

estudo das placas tectônicas, passam a dialogar com a Ecologia e a Antropologia para a 

compreensão da dinâmica de desenvolvimento do Planeta. Estes parâmetros de um 

tecido de inter-relações sistêmicas foram confirmados também pelos estudos das 

estruturas dissipativas de Ilya Prigogine e dos sistemas vivos auto-organizados, tais 

como descritos por Matura, Varela e Lovelock (Capra, 1986; Morin, 2005b), e o resgate 

de uma percepção hiper-organizadora geral vem sendo cada vez mais retomada pela 

Cosmologia atual e suas descobertas da energia e matéria “escuras” (Morin, 2010a; 

Sheldrake, 2014).  

Este conjunto de novos saberes, baseados em uma base gnosiológica acima da 

que está presente no paradigma tradicional, abalava o modelo convencional da ciência, 

mais voltado para uma compreensão disjuntiva e mecanicista da realidade, e estimulou 

Morin a estudar com maior interesse a questão da epistemologia na correlação entre 
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ciências físicas, sociais e biológicas, partindo da constatação óbvia de que toda 

explicação é interpretação e, portanto, social e contextualmente produzidas (Morin, 

2007). Neste momento, Morin se aproxima de outros pensadores, entre os quais Paulo 

Freire (1994; 2010). 

Em La Jolla, Morin acompanha também debates e estudos sobre a florescente 

ciência da ecologia. Entre 1971 e 1974, passa a ser proficiente nestes temas e aponta a 

similaridade do pensamento sistêmico nas ciências humanas, particularmente na 

Psicologia e na História, participando de debates no Centre Internacional d’Études Bio-

Anthropologiques et d’Anthropologie Fundamentale, CIEBAF. Tudo isso convence-o, 

cada vez mais, que a realidade natural e social apresentam uma composição dialética 

entre opostos aparentes, mas sempre complementares, dos quais nossa estrutura de 

pensamento atual tem pouca ou nenhuma consciência, condicionada que foi por uma 

educação baseada apenas no reducionismo disjuntivo e não na compreensão da 

diferenciação integrada em um contexto dinâmico.  

A própria vida se desenvolve elaborando-se numa troca de elementos e 

informações com o meio, em uma simbiose sistêmica entre organismo e ambiente. Esta 

dinâmica evolui em processos cada vez mais complexos, formando conjuntos que 

apresentam propriedades emergentes que são mais (ou, algumas vezes, menos) 

sofisticadas que as propriedades de suas partes isoladas. Esta nova percepção da 

realidade viva transformava o ideal cartesiano da análise reducionista como o método 

“perfeito”, uma pretensão bastante problemática já que a “análise” ordinariamente 

“mata” o sistema vivo.  

Por ser reducionista e não levar em conta, ou nem mesmo perceber, as 

informações e funções de um conjunto em suas próprias condições e características, o 

método cartesiano criou um vazio e uma imensa dificuldade em se pensar de modo 

global, inter-relacional, dificultando a concatenação coerente de conhecimentos 

especializados no entendimento da realidade, seja natural ou social (Morin, 2011).  

É em resposta à parcialidade do método de Descartes que Morin, pouco a pouco, 

irá elaborar, a partir do legado de Bertalanffy, e dialogando com Prigogine, Einstein, 

Kuhn, Lukacs, Jung e outros, uma proposta de síntese, mais integrativa, a partir das 

descobertas e expansões conceituais das ciências modernas, notadamente a física 

quântico-relativista,  a cosmologia e a ecologia, no que se constituiria – numa tentativa 

formal de transcender de Descartes  –  em um novo Método, não mais reducionista, mas 

dialógico, complexo no sentido de integrar partes (reconhecidas como tais) em um todo 
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coerente, ao mesmo tempo que delimita as limitações da razão lógica ante o paradoxal e 

a incerteza, que é parte da realidade: 

 

O conceito de complexidade (...) foi se tornando 

cada vez mais central e global e opôs-se não ao simples, 

mas ao simplificador. Progressivamente, reconheci a 

simplificação na presença, ainda dominante no 

conhecimento científico, da redução (do global a seus 

elementos), da disjunção (entre objeto e contexto e 

entre os saberes especializados), da ordem (o 

determinismo em geral) e da abstração (que elimina o 

concreto). Esses princípios produziram certamente 

grandes progressos no conhecimento, mas também 

criaram zonas de ignorância cada vez mais extensa. 

Dois princípios se impuseram a mim. O 

primeiro é o princípio da religação. Religar! Religar 

converteu-se em um princípio cognitivo permanente: 

um conhecimento que isola seu objeto mutila-o e oculta 

seu caráter essencial. Assim, uma informação adquire 

sentido num sistema de conhecimento, uma 

acontecimento adquire sentido nas condições históricas 

em que aparece. O segundo princípio é a insuficiência 

da lógica clássica diante das contradições que ela 

rejeita, daí a necessidade de assumir uma dialética que 

ligue (outra vez a religação...) as contradições, à qual 

dei o nome de dialógica. Juntos, esses dois princípios 

irão constituir o núcleo do “paradigma” do 

conhecimento complexo que vou enunciar em O 

método. (Morin, 2009b: 208-209). 

 

São seus estudos centrados na epistemologia e seus contatos com especialistas 

na área da ciência avançada que estimulam Morin a ser um autor pontífice, no sentido 

latino original do termo, que é o de construtor ou fomentador de pontes, ou vias de 

comunicação entre margens opostas. Mas um elemento metafísico também se faz 

presente no termo: ao mesmo tempo em que as enriquecem, a dialógica que aproxima 

saberes também destaca a incompletude própria de todo e qualquer sistema, de todo e 
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qualquer conhecimento e, por trás da aparente oposição, a existência da 

complementariedade entre as diferentes disciplinas refletem a dualidade e incompletude 

do próprio homem, o que, se bem orientado, é um fator de libertação de dogmas.  

Diante dos conceitos revolucionários do universo quântico-relativístico e das 

questões existenciais próprias da vivência humana, que impossibilitam um roteiro 

preciso, racional e determinado para o ser, Morin passa a ressaltar a questão dos limites 

do saber - sempre uma construção-interpretação  humana –, e a valorizar as incertezas 

na ciência, o que, ao mesmo tempo, impede – ou deveria impedir - uma acomodação 

conceitual e abrir – ou potencialmente permitir - a possibilidade de reflexão constante 

das ideias e percepções sobre a realidade, pela presença contínua do debate dialógico.  

     3.4 – Conceituação do pensamento complexo 

 

Sem negar a importância das especializações, Morin passa a apontar o lado 

sombrio da visão fragmentadora e particularista das diferentes disciplinas quando 

isoladas, e o potencial de enriquecimento destas, em suas características contributivas, 

quando em interação com as demais disciplinas, incluindo as humanas, especialmente se 

entre elas existir um processo transversal de orientação para um objetivo comum – que é 

a razão de ser da transdisciplinaridade.  

Esta ênfase na necessidade de interagir ou unir, por meio de interfaces de 

comunicação em uma base epistêmica comum, a diversidade dos saberes, mantendo 

suas características e sem as misturar em um todo amorfo, constituiria o núcleo do que 

ele viria a chamar de Pensamento Complexo – tendo o termo “complexo” o sentido 

latino original de “entrelaçado”, ou seja, de um tecido de relações entre entes ou partes, 

cujo conjunto forma um todo coerente (Morin, 1997; 2005a,b). 

     3.5 - Ultrapassando especializações  

 

Suas pesquisas na área da epistemologia o levam, em 1973 a publicar o primeiro 

livro como resultado dos estudos desta fase: O Paradigma Perdido: a natureza humana. 

Este livro constitui uma espécie de ensaio reunindo as primeiras ideias gerais que o 

levariam a redigir, logo a seguir, o primeiro tomo da sua principal obra a versar sobre 

sua proposta de percepção sistêmica da realidade natural e social: La Méthode.  

A redação por longo tempo deste “método”, além de elaborar uma proposta de 

remodelação paradigmática e de uma abordagem de integração interdisciplinar, acabou 
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por servir como uma espécie de diário de desenvolvimento de seu pensamento. Inicia-se 

com a publicação do primeiro volume, a Natureza da natureza, em 1977, e se encerra 

27 anos depois, em 2004, com a publicação do sexto e último volume, a Ética.  

 

Morin, que foi nomeado diretor de pesquisas do CNRS em 1970, não suportava 

ser enquadrado profissionalmente em categorias, funções, limites ou conceituações 

acadêmicas estanques. Do mesmo modo que em Freire, Morin não conseguia conceber 

que uma pessoa seja reduzida a uma categoria e/ou função definida, estática, mecânica 

englobada por um “título” que não garante competência embora abra oportunidades por 

sugeri-la, e nem que tal reducionismo, que pode se tornar castrador, pudesse ser motivo 

de orgulho. Para ele, o mundo acadêmico moderno constitui-se cada vez mais em uma 

espécie de clero, cujos picos de arrogância e narcisismo se formalizam em uma 

burocracia cultivada em feudos, divididos em “conventos” e “abadias” departamentais 

isoladas do meio social que os sustenta, zelosos do poder meritocrático de um 

“conhecimento profundo”, mas, quase sempre, de pouca ou nenhuma importância para a 

sociedade, sem falar das disputas internas, por vezes pouco nobres, entre os acadêmicos. 

Como uma cidadela de iniciados, o conhecimento da pós-graduação é quase 

religiosamente transmitido a noviços criteriosamente formados e selecionados, 

constituindo-se de um universo à parte, fragmentário, de muitos setores isolados e 

competitivos, com especialistas excêntricos cultuando seus títulos e fechados a novas 

ideias. Sobre isto, ele é enfático: 

 

Não gosto de ser reduzido ao rótulo de 

sociólogo. Tudo o que escrevi tem uma dimensão 

sociológica, mas não se reduz a ela. Quando me pedem 

um título, para uma conferência, sou nomeado diretor 

de pesquisa do CNRS. Não sou um verdadeiro 

universitário, embora tenha um pé dentro da 

universidade, nem um verdadeiro intelectual, embora 

tenha um pé nesta casta. Meu modo de ser me conduz 

para outros lugares. Minha forma de querer religar os 

conhecimentos dispersos (...) por muito tempo fez-me 

considerar o mundo universitário como desviante, 

superficial ou aberrante (2010b: 87). 
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 Com o ambiente menos “clerical” e mais livre do CNRS, ele pode se aprofundar 

em pesquisas transdisciplinares e, a partir de então, vem lutando para divulgar os 

princípios gerais da teoria dos sistemas no âmbito dos saberes e das relações sociais, 

quase sempre encontrando profunda resistência dos intelectuais formados e ligados ao 

pensamento segmentado clássico dominante. Ao mesmo tempo, Morin não está sozinho, 

pois esta visão floresce e se harmoniza, paralelamente, através dos estudos e ideais de 

outros autores, como a rede de sistemas e a ecologia profunda, de Fritjof Capra (1986) e 

a unidade na diversidade do duplo vinculo, de Gregory Bateson, cujas ideias, 

desenvolvidas na América, se irmanam com as que Morin vinha desenvolvendo na 

Europa.  

Durante a década de 80, Morin continua a dialogar com expoentes da ciência e a 

dar continuidade a seus estudos e escritos sobre o pensamento complexo. Começa a 

perceber, também, que sua obra obtém maior repercussão fora da França, especialmente 

na América Latina, com destaque no Brasil e México. Ao mesmo tempo, no início dos 

anos 80, Morin reencontra uma amiga dos anos 60 e, em 1982, casa-se com aquela que 

seria sua companheira mais amada e grande apoiadora, Edwirges Lannegrave, a quem 

dedicará um desvelo e carinho intensos até a morte desta, em 2004.  

     3.6 - A reforma de mentalidades e a da educação 

 

No período compreendido entre 1975 a 2000, Morin dedica-se a construir uma 

proposta de reforma de percepção da realidade que seja coerente, bem fundamentada e 

que supere a fragmentação disciplinar pela interface dialogal entre saberes, 

ultrapassando o isolacionismo e alienação do conhecimento especializado. O objetivo é 

o de fortalecer uma visão mais abrangente que, baseado na dialogicidade, seja 

basicamente transdisciplinar em seu alcance. Isso exige uma mudança de mentalidades 

e, esta, uma reforma na educação. A partir de então, ele começa a divulgar publicamente 

a necessidade de uma reforma do pensamento que possibilite uma reforma do sistema 

da educação e do ensino o que, recursivamente, promoverá também a reforma do 

pensamento. 

A base desta reforma está em uma reestruturação de padrões pedagógicos 

centrada no diálogo entre pessoas e disciplinas científicas e destas, sem negligenciar o 

ensino técnico, com o ensino de humanidades, tudo partindo do incentivo à participação 

ativa dos alunos nas problematizações e pesquisas, visando ajuda-los a serem pessoas 
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autônomas, reflexivas, responsáveis, criativas e afirmativas (Morin, 2010a). Aqui, 

parece que estamos vendo Paulo Freire falando francês... 

Em colocações como a que se segue, Morin resume claramente os objetivos de 

sua proposta que, em vários pontos, são bem similares aos objetivos do autor brasileiro. 

Note-se que o enfoque morianiano, como em Freire, é dado não em um utilitarismo 

pragmático, voltada para um retorno material imediato, mas na proposta de facilitação 

do desenvolvimento da maturidade crítica e curiosa do estudante que o ajude a ser um 

cidadão consciente de sua cultura e – numa perspectiva mais abrangente – do planeta: 

 

(...) não era necessário que a ótica quantitativa 

massacrasse a necessidade mais profunda, que não se mensura. 

A meu ver, nenhuma delas toca no problema central: o dos 

conteúdos e o do sentido da educação. 

Esse sentido Jean-Jacques Rousseau formulou em seu 

Emílio, no qual o educador diz a seu aluno: “Quero ensiná-lo a 

viver.” (..,) Viver é viver como indivíduo, enfrentando os 

problemas de sua vida pessoal, é viver como cidadão de sua 

nação, é viver também seu pertencimento à espécie humana. 

(...) Mas falta cada vez mais a possibilidade de enfrentar os 

problemas fundamentais e globais do indivíduo, do cidadão, do 

ser humano. Para enfrenta-los, esses problemas requerem a 

possibilidade de reunir e rearticular as disciplinas entre si. 

Exigem uma maneira mais complexa de conhecer, uma maneira 

mais complexa de pensar. É isso que pretendia trazer a reforma 

que proponho. (Morin, 2010b: 284-285). 

 

Em 1994, junto com o semiólogo português Lima de Freitas e o físico romeno 

Basarab Nicolescu, Morin redige um manifesto contra a fragmentação e a ênfase 

mecanicista das disciplinas acadêmicas e a favor da transdisciplinaridade reflexiva, 

postulando uma reforma racional viável na educação, que possibilite o desenvolvimento 

de uma visão relacional dos saberes.  

Sugere Morin a reformulação sensível do processo de ensino, do básico ao 

universitário, que permita a familiarização destas relações sutis entre seres e seu meio, 

relações que são geralmente intuídas pelas crianças já nos primeiros anos de estudos, 
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encorajando um pensamento crítico e, ao mesmo tempo, cooperativo e dialógico, tudo 

isso bem próximo do estilo de Paulo Freire.  

No prefácio de sua obra A Cabeça Bem-Feita (2010a), Morin esclarece suas 

ideais sobre educação: 

 

A missão desse ensino é transmitir não o mero 

saber, mas uma cultura que permita compreender nossa 

condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo 

tempo, um modo de pensar aberto e livre. (Morin, 2010: 

11) 

 

Compare-se esta última afirmação com a seguinte, de Paulo Freire, e teremos a 

clara percepção de que ambos os autores estão junto no questionar uma modalidade de 

visão de mundo que está entranhada no conceito de indivíduo como um ser passivo, 

maleável e dependente, que a Modernidade constrói ou (de)forma de modo 

institucionalizado pela educação padrão e meios informais:  

 

O que importa, realmente, ao ajudar-se o 

homem é ajudá-lo a ajudar-se. (E aos povos também). É 

fazê-lo agente de sua própria recuperação. É, repitamos, 

pô-lo numa postura conscientemente crítica diante de 

seus problemas (Freire, 2009: 66). 

 

Esta é uma visão de homem que rompe peremptoriamente com a visão negativa, 

própria do empirismo britânico, que o vê como uma dependente tabula rasa39 a ser 

preenchida e orientada passivamente por especialistas.  

O “ajudar-se o homem a ajudar-se”, em termos de sistema educativo, só é 

possível pela mudança dos paradigmas vigentes. E como o próprio Morin reconhece, 

neste sentido a educação deveria inspirar-se “nas ideias pedagógicas de Paulo Freire” 

                                                 
39 O termo latino Tabula rasa refere-se à tese epistemológica central que fundamenta a corrente filosófica 

chamada de empirismo britânico. John Locke (1632-1704), médico e filósofo, foi o principal defensor da 

idéia de que o homem é um ser que nasce absolutamente vazio, sem idéias, intelectualmente passivo e, 

portanto, passível de ser “preenchido” por informações e condicionamentos naquilo que Paulo Freire 

critica como sendo uma “educação bancária”, ou seja, de mero depósito de informações a serem 

memorizadas, desconsiderando qualquer idéia de articipação ativa por parte do aluno. A idéia da tabula 

rasa vem sendo questionada na Filosofia (Kant), na Psicologia (C. G. Jung), na linguística (Ferdinant de 

Saussure) e na biologia (C. Lorenz, Maturana, Varela, Sheldrake), entre outros. 
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(Morin, 2013 : 201), ideias que seriam fortalecidas e enriquecidas em dialogicidade com 

as suas, ousamos dizer.  

Uma reforma institucional nesta linha dialógica, na área da educação, contribuirá 

resultará para a mudança de mentalidades. Esta, inicialmente, se dará como um desvio 

das tradições educativas vigentes, por parte de alguns “heréticos” que vão, aos poucos, 

sendo objeto de debate e aceitação, o que leva algum tempo, especialmente diante das 

resistências de uma maioria acomodada com o modelo dominante. Felizmente, o século 

XX foi rico em experiências neste sentido, de Montessori às escolas integrativas, como 

a Escola da Ponte, em Portugal, a Green School, em Bali, a Universidade Holística, de 

Brasília, etc (Morin, 2013). 

 

Com o apoio do ministro da educação francês Claude Allègre, em 1998 Morin 

concebe e concretiza uma série de jornadas temáticas sobre a reformulação da educação 

a partir de uma perspectiva transdisciplinar. Estas jornadas iriam se refletir no livro A 

Religação dos Saberes (2001). Contudo, as suas principais ideias sobre a educação e sua 

reforma estão apresentados nos livros Os Sete Saberes Necessários à Educação do 

Futuro (publicado em 1999) e em A Cabeça Bem-Feita (publicado na França em 2000). 

Ainda atuante, aos 94 anos, Morin se vê, em retrospectiva, a si mesmo como 

alguém que sempre pertenceu a alguma categoria considerada minoria, não apenas 

étnica, mas também ideológica e filosófica. Suas ideias sistêmicas atraíram críticas, por 

vezes ferozes, de setores dominantes e no meio acadêmico, atrelados ao modelo 

tradicional positivista.  

Foi o sentir-se só ou parte de grupos à margem que fez Morin dedicar-se à busca 

de meios de união, de contato, de junção, compreensão e partilha superando aquilo que 

serviu de motivos de separação, disjunção e discórdia. Sua obra é um canto à unidade na 

diversidade, uma ode à possibilidade da dialogicidade entre as diferenças para o 

fortalecimento do indivíduo e da espécie humana filha da Terra-Pátria que nos cria, 

nutre e sustenta a todos. 

 

4 – Síntese do capítulo 

 

Freire e Morin vivenciaram, em culturas diferentes, experiências de vida em 

certo sentido semelhantes. Ambos conheceram a realidade de minorias, afinaram-se 
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com as idéias de Marx e testemunharam as consequências da ciência aplicada, no século 

XX, chegando a conclusões parecidas.  

Ambos tiveram uma formação com pontos de contato: formaram-se em Direito, 

mas afastaram-se desta área, embora permanecendo na luta por justiça social. 

Abraçaram o estudo das ciências humanas e naturais e desenvolveram especial interesse 

às questões de epistemologia.  

Ambos enfrentaram dificuldades e oportunidades que praticamente os levariam a 

assumir posições pessoais de confronto com o meio social em que viviam, tendo Freire 

enfrentado a força repressora da classe dominante que, em reação ao sentir-se ameaçada 

em seus privilégios, e relativizando o conceito de democracia de acordo com seus 

próprios interesses, apoiaria um golpe militar para sustentar o modelo tradicional de 

divisão de classes, impedido ou dificultando o acesso democrático ao saber e à educação 

maduras para a reflexão social. Morin enfrentaria, no horror da Guerra, a brutalidade e 

irracionalidade da violência do homem contra o homem ao mesmo tempo em que pôde 

perceber e vivenciar a capacidade de solidariedade e superação humana diante das 

dificuldades e das maiores atrocidades.   

Um teria seu trabalho reconhecido em seu país para, em seguida, ser forçado a 

exilar-se de sua terra por 16 anos, quando a força de suas ideias atingiria o mundo. O 

outro, após dois anos trabalhando junto à resistência aos invasores alemães, passa a 

trabalhar intelectualmente em assuntos ligados à sociologia e à antropologia. Seus 

trabalhos ulteriores sobre a teoria sistêmica, que iriam dar forma ao seu método do 

Pensamento Complexo, de início foram recebidos com indiferença por seus 

conterrâneos, mas começou a chamar a atenção de intelectuais e professores da América 

Latina. Parte desta aceitação se deve, sem dúvida, à familiaridade dos pensadores e 

educadores desta parte do mundo com os ideais progressistas correntes no continente, 

destacando a teologia da libertação e a proposta pedagógica de Paulo Freire. 

Ambos presenciaram e viveram, ao lado do desenvolvimento tecnológico, a 

acentuação de profundas contradições sociais.  

A fragmentação do saber em uma rígida estrutura hierárquica composta por uma 

esfera de “especialistas” em áreas com pouca ou nenhuma comunicação entre si, 

tornaram-se produtoras de informações que, em última instância, são feitas em sua 

maioria por e em prol desta minoria de “sábios”. Teorias e modismos intelectuais 

desenvolvidas por especialistas, como a visão taylorista ou fordista da administração, 
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fragmentária, rígida, se atrelam a uma visão mecanicista do homem, que o identifica 

como um apêndice do sistema produtivo.  

Ambos os autores, contradizendo o paradigma dominante, percebem a realidade 

como expressão de múltiplos níveis em íntima interação: física, social, histórica, como 

as linhas que se cruzam em uma tapeçaria e que darão o desenho final, e ambos irão 

expressar esta percepção de maneiras singulares, devido às particularidades individuais.  

Ambos buscam mudar o modelo de educação para promover uma mudança geral 

de percepção da realidade, convidando-nos à uma abertura para uma nova visão 

sistêmico-dialético-vivencial.  

Ambos partilham de uma mesma visão ontológica: o ser humano é expressão da 

vida e a vida é, potencialmente, criativa, uma manifestação aberta à possibilidades e 

desenvolvimentos, mas também vítima de pressões e resistências também expressas 

pelo social e que podem impedir este desenvolvimento.  

Ambos são críticos de uma artificial e opressora meritocracia, de cunho divisor, 

classista.  

Ambos possuem uma concepção sistêmica, ecológica, afirmativa, humanista e 

socialista da educação e da epistemologia, como expressos em obras como a Pedagogia 

do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, de Freire e O Paradigma Perdido e Os Sete 

Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Morin.  

Ambos, enfim, são críticos da imagem convencional de sujeito moderno, como 

receptáculo passivo de informações no adestramento racionalizado para o mercado de 

trabalho. 

 

Para podermos ter uma melhor visão das críticas, elaboradas por Freire e Morin, 

das características negativas do paradigma mecanicista atrelado à Modernidade, sua 

ênfase na fragmentação dos saberes, das instituições, das relações sociais e da visão de 

homem dela resultante, focalizaremos, no próximo capítulo, o surgimento da noção de 

Modernidade e da visão mecanicista, problematizada por Freire e Morin em suas obras, 

reflexões e propostas educacionais. 

 

 

 

 





95 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Mecanicismo e Modernidade 

 

 

A metamorfose não é impossível, ela é 

improvável. Aqui aparece um princípio de esperança: 

com frequência o improvável acontece na história 

humana. 

 

Edgar Morin (2011: 92) 

 

 

 

1 - Introdução 

 

Refletir sobre a Modernidade, enquanto categoria histórica, marcada pelo 

desenvolvimento e aplicação de um padrão difuso de percepção da realidade, impessoal 

e mecanicista, com suas implicações psicossociais e a visão resultante de homem e de 

mundo, constitui o foco do presente capítulo. Busca-se também reconstituir a gênese 

histórica, para melhor reconhecimento, dos traços gerais do paradigma dominante no 

pensamento ocidental, dito “moderno”, e suas consequências socioculturais.  

 

2 - Tradição e Modernidade 

 

Para o sociólogo britânico Anthony Giddens (1997), a modernidade pode ser 

entendida como a consolidação de uma visão de mundo singular, essencialmente 
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racionalizada, impessoal, prática ou instrumental, orientada para obtenção de resultados 

materiais imediatos ou futuros.  

É na Modernidade, em um estágio já consolidado do capitalismo, em meados do 

século XIX, que uma surge uma ficção jurídica, chama Corporação ou Empresa, com 

direitos e deveres de uma “pessoa”, não mais humana, mas “jurídica”, o que, na prática, 

suplanta os direitos das pessoas naturais. Hoje, na sua modalidade transnacional, os 

direitos e o poder destas “pessoas” suplantam até mesmo os direitos e reconhecimento 

da soberania de nações inteiras (Chomsky, 2012; Morin, 2011). 

Esta nova perspectiva impessoal e corporativa foi o clímax de um 

desenvolvimento social que reorientou a percepção de comunidade e das relações 

interpessoais, relativamente às sociedades tradicionais, dominantes em toda a Europa 

até a Revolução Científica do século XVII. Antes disso, até o Renascimento, a Europa 

possuía muito traços em comum com a das culturas tradicionais de todo o mundo, com 

características mais orgânicas, mais dependentes do ambiente, da ênfase comunitária e 

da associação às tradições culturais constituintes do patrimônio imaterial, carregada de 

aspectos afetivos e orientadas mais pelos valores e referenciais do passado que por 

expectativas de resultados materiais futuros.  

Os padrões burocráticos típicos que, na ótica de Anthony Giddens (1997) e Max 

Weber (1993), diferenciam os tempos modernos do feudalismo e das sociedades 

tradicionais, foram resultantes da confluência de várias correntes de produção e 

pensamento que se aproximam a partir do Renascimento e acabam por unir-se para 

formar um modelo implícito de orientação, expectativas e referenciais explicativos de 

certos aspectos da realidade natural e, posteriormente, social.   

Foi neste ambiente de transição, capitaneado e patrocinado em grande parte pela 

florescente burguesia mercantil, associada ao enfraquecimento das amarras ideológicas 

da Igreja, minada pela Reforma Protestante, que emergiu o contexto propício para a 

eclosão da Revolução Científica do século XVII que, por sua vez, prepara a Revolução 

Industrial e o movimento Iluminista do século XVIII, com consequências que 

transformariam o mundo inteiro.  

Estas convergências de fatores iriam, paulatinamente, constituir uma nova 

estrutura gnosiológica, uma nova maneira de encarar a realidade, com novos valores e 

modelos de divisão social e de produção, material e de conhecimentos. Em outras 

palavras, o Zeitgeist desta época permitiu a elaboração de um paradigma, substrato 

sutil, filosófico e ideológico que está implícito na visão de mundo própria da 
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Modernidade (Grof, 1988; Kuhn, 1996; Giddens, 1997). No presente caso, uma das 

principais características deste novo paradigma foi o de estabelecer a crença no poder da 

racionalidade voltada, com a ascensão e interesses da burguesia, para metas impessoais. 

Nas sociedades tradicionais, baseadas em laços afetivos e filiação a um grupo 

local e suas tradições, a organização para divisão de funções e a identidade social era 

fornecida pela história, cultura, costumes e hábitos sociais que estabeleciam padrões de 

comportamento e papeis a partir dos referenciais e exemplos de autoridades, de crenças 

religiosas e mitos que sedimentavam a compreensão-interpretação da realidade.  

Tudo, nas comunidades tradicionais, era voltado para a continuação, coesão, 

integração e segurança dos valores e membros das vilas, grupos e cidades. A visão de 

mundo era orgânica considerando a interdependência entre fenômenos naturais, o 

trabalho humano (em especial, o ligado à terra) e as concepções espirituais, já que tudo 

na natureza era entendido como fruto da Criação ou expressão da sabedoria divina. 

Havia estreita simbiose entre indivíduo e coletividade: o indivíduo se via como parte da 

comunidade e esta lhe fornecia o conforto de uma ordem previsível. Na verdade, a ideia 

moderna de indivíduo como agente “independente”, isolado, é recente, uma 

consequência da Modernidade (Giddens, 1997). O conjunto dos saberes da Europa até o 

Renascimento era voltado, ao contrário disto, para a compreensão e inserção do homem 

em sua cultura, buscando harmonizá-lo aos processos cíclicos da natureza, da qual 

dependia sua comunidade e sua própria sobrevivência (Capra, 1986; Giddens, 1997).  

A Modernidade emerge como transfiguração ou quebra desta estrutura de 

pensamento. Há uma mudança de interpretação do mundo e do homem, que, 

estabelecendo novas formas de relações sociais, questiona as bases filosóficas que 

davam sustentação ao modelo tradicional.  

A visão tradicional começa a ruir com o crescimento populacional e consequente 

implosão dos feudos. As cidades, que voltam a crescer, começam a se encher de antigos 

agricultores que se transformam em artesões e, posteriormente, em operários ao mesmo 

tempo em que uma classe de mercadores começa a se consolidar e a usar dos serviços 

dos primeiros em proveito próprio. A expansão colonialista e o desenvolvimento das 

técnicas de navegação e de mecanismos diversos, encurtando distâncias e permitindo o 

fortalecimento da florescente burguesia, dá inicio ao processo de globalização e 

incentiva o questionamento da velha autoridade eclesiástica, muito restritiva em suas 

proibições contra a usura e agiotagem. Logo, burgueses e nobres se aliarão a 

reformadores religiosos, mas tolerantes à questão do acúmulo de riquezas. 
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O renascimento mercantil das cidades, o desenvolvimento das guildas e, depois, 

das manufaturas; o apoio de parte da aristocracia à Reforma e o esgotamento do 

pensamento escolástico vão abrindo espaço à burguesia que vai incentivando uma maior 

liberdade intelectual e, com esta, uma nova percepção diametralmente oposta à 

tradicional: a interpretação do mundo não mais como a de um sistema constituído de 

entes vivos em relação, mas, dentro do fascínio e engenho expressos pelo 

desenvolvimento tecnológico, como uma máquina, composta de partes distintas e 

independentes, similar às construídas pelo homem (Capra, 1986).  

Esta nova interpretação, de início ensaiado junto ao desenvolvimento bem 

sucedido de tecnologia da relojoaria e de navegação, de máquinas de combate e de 

aparelhos de medição, transporte e fontes artificiais, ganharia ainda maior impulso com 

os avanços fascinantes do conhecimento científico.  

A Astronomia, com Copérnico e Galileu, e a Filosofia atrelada à ciência, com 

Bacon e Descartes, atingindo seu ápice com a grande síntese de Isaac Newton, e seus 

elegantes modelos matemáticos que permitiam prever fenômenos físicos desde a curva 

balística à explicação das marés e movimentação dos planetas, levariam os intelectuais a 

desprezar os saberes tradicionais e superestimar o alcance e implicações da 

racionalidade, o que acabaria por determinar a feitura de novas teorias e abordagens de 

intervenção técnica sobre o trabalho e a política nos três séculos seguintes, com seu 

alcance modelar se impondo nas disciplinas e saberes voltados tanto para o mundo 

natural quanto para as ciências humanas (Capra, 1986, Morin, 2010a). 

O antropocentrismo da renascença, ao mesmo tempo em que revalorizou a 

importância da subjetividade acabou por pôr em marcha novas especulações do 

pensamento, agora mais livre, e a uma espécie de ênfase narcisista inconsciente, onde os 

frutos das habilidades humanas acabaram por ser projetados sobre o mundo.  

A troca de referenciais filosóficos fundamentais na mudança cognitiva de um 

Deus Criador para o do Homem criador e engenhoso, considerado ápice da Criação, foi 

fundamental ao transformar a percepção do ambiente natural de um sistema orgânico 

para o de uma máquina.  

O resultado deste novo modelo foi o da dessacralização da natureza e a 

transformação das relações sociais, agora baseado na busca do acúmulo de capital e 

exploração do mundo-máquina. Aos poucos, também as pessoas passaram a ser parte 

desta concepção mecanicista, que impõe a quebra de laços afetivos com a comunidade e 
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a novo tipo de relação ou ligação pragmática na divisão social do trabalho, em um 

sistema produtivo orientado para metas cada vez mais impessoais. 

 Esta quebra, por um lado, deu certa liberdade e estimulou o conceito de 

indivíduo “livre” e do ideal liberal do cultivo pessoal de capacidades e desenvolvimento 

de potencialidades racionais (Giddens, 2002).  Em compensação, esta mesma 

individualidade “livre” irá, na prática, ser abafada pela própria estrutura racionalizada, 

cada vez mais burocrática das relações de trabalho, criadoras de novas restrições. A 

pessoa passa a ser submetida ou é pressionada a se tornar submissa e acomodada às 

exigências das instituições ou organizações aos quais os não detentores dos 

instrumentos e meios de produção são obrigados a adaptar-se na busca por trabalho 

(Costa, 1998; Marx, 1978; Weber, 1996).  

O preço desta “liberdade” foi pago pelo aumento do vazio afetivo e existencial, 

já que a impessoalidade estimula a restrição da responsabilidade a funções pré-

estabelecidas, com propensão à autossuficiência e à competitividade. A percepção de 

um conjunto global de fatos e problemas passa a ser desconsiderada.  Reduz-se a 

possibilidade do apoio interpessoal, a responsabilidade pessoal se restringe ao espaço do 

trabalho individual e laços de solidariedade se enfraquecem com a redução de espaços 

de convivência e partilha grupal.  

Este processo paradoxal entre liberdade proposta e vazio existencial define, 

talvez, uma das mais marcantes características desta categoria histórica chamada 

Modernidade. Anthony Giddens (2002: 38) assim o destaca: 

A modernidade, pode-se dizer, rompe o 

referencial protetor da pequena comunidade e da 

tradição, substituindo-as por organizações muito 

maiores e impessoais. O indivíduo se sente privado e só 

num mundo em que lhe falta o apoio psicológico e o 

sentido de segurança oferecidos em ambientes mais 

tradicionais. 

Buscou-se, então, suprir a falta de conforto fornecida antes pela comunidade 

tradicional com a elaboração de uma nova utopia: a de que os estranhamentos do 

moderno seriam passageiros e dariam lugar ao conforto de um futuro feliz a ser criado 
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pela reconstrução de uma sociedade através da racionalidade e da técnica. Dever-se-ia, 

pois, caminhar confiante de que o futuro estaria traçado e seria bem melhor que o hoje. 

 

3 – A revolução científica do século XVII 

 

Por volta dos anos 1600 surgem figuras importantes no estabelecimento de uma 

visão de mundo cujo impacto transcenderam as limitações das áreas científicas 

originais, exercendo forte influência na filosofia, cultura e economia subsequentes.  

Nicolau Copérnico, na primitiva Polônia do século XVI, promoveu dentro da 

Filosofia Natural um racha na interpretação literal das escrituras e nas amarras da 

tradição geocêntrica ptolomaica, com a proposta de seu sistema heliocêntrico. Francis 

Bacon, na Inglaterra, propagava seu método de experimentação empírica baseando 

explicações a partir de observações de fatos experimentais, formulando, depois de 

Aristóteles, o procedimento indutivo como única regra para elaborações de explicações 

científicas (método que só em meados século XIX teria suas limitações reconhecidas).  

Na Itália, Galileu estabelece definitivamente a linguagem matemática para a 

descrição dos corpos em movimento ao mesmo tempo em que aponta sua luneta para os 

céus, estabelecendo involuntariamente um novo capítulo da crise entre ciência e fé.  

Para Galileu, apenas o que pudesse ser mensurado ou representado 

matematicamente, por números ou pela geometria, deveria ser considerado objeto de 

estudo da “filosofia natural” – hoje denominada ciência. A linguagem técnica e a 

descrição matemática de fenômenos demonstraram servir tanto para cifrar as 

informações e descrições experimentais aos olhos da inquisição quanto possibilitar o 

desenvolvimento de uma abordagem desligada, aparentemente, das interferências 

sociais e pessoais, o que possibilitaria, acreditava-se, o estudo racional “puro” da 

natureza, pretensão derrubada por Kuhn (1996) e Feyerabend (2008) em seus estudos de 

epistemologia, três séculos depois.  

Na França, René Descartes, fascinado pelos avanços na construção de relógios e 

equipamentos mecânicos, tomou a máquina como metáfora do mundo natural, ao 

mesmo tempo em que propõe um novo método de entendimento racional das coisas do 

mundo baseado na prática de resolução de questões matemáticas: a análise, que 

decompõe algo complexo, sejam equações, pensamentos, máquinas ou seres vivos, em 
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seus elementos mais simples na busca do entendimento do todo através da sua 

fragmentação em partes elementares (Capra, 1986; Grof, 1988; Feyerabend, 2008).  

A ênfase no método analítico associado ao empirismo levou ao desenvolvimento 

da ciência moderna em geral, mas também cobrou um preço alto pelo exagero da 

fragmentação contínua. A visão cartesiana, muito linear e determinista, estabelecia a 

cada efeito geralmente uma causa única. A ideia de um sistema de causas estimulando 

efeitos diversos parecia um contrassenso. O método analítico cartesiano encantava pela 

sua simplicidade e praticidade ao enfrentar pequenos e médios desafios. Unindo este 

método com a metáfora do mundo como uma máquina, Descartes ajudou a renovar o 

pensamento filosófico a partir de uma ótica não religiosa, e a impor o pensamento 

mecanicista como modelo de racionalidade. 

Todos estes gênios, contudo, haviam dado suas contribuições valiosas 

misturadas com elementos excedentes que não permitiram uma consolidação precisa de 

uma concepção estritamente determinista e mecânica. Por exemplo, a indução em 

Bacon se valia da descrição baseada na observação e indução, mas ele não as 

expressava adequadamente em linguagem matemática. Kepler consegue descobrir leis 

geométricas no percurso de planetas, mas lhe escapava o princípio teórico que unisse 

estes movimentos com outros fenômenos visíveis na Terra. Galileu consegue 

estabelecer uma relação entre linguagem matemática e experimentação, mas não se 

preocupa em aprofundar as consequências do uso da dedução, diferente da indução 

generalizante, mas problemática, de Bacon, para estabelecer teorias que permitam novas 

hipóteses inovadoras para testes de aplicação geral. Descartes apenas delineou as linhas 

gerais do que seria uma ciência estritamente racional, analítica e matemática, que em 

seu caso mais conceitual que experimental. Coube a Isaac Newton a síntese destas 

contribuições através de uma descrição matemática precisa e abrangente de fenômenos 

da dinâmica e movimento dos corpos diretamente observáveis, unindo física, 

matemática e astronomia através do conceito da gravitação universal, estabelecendo, em 

um quadro coerente, as contribuições de Copérnico, Kepler, Galileu e Descartes para 

uso prático na previsão e controle matemático e impessoal de fenômenos físicos a partir 

de um princípio comum, a dinâmica de corpos e a atuação da gravidade, que explicava 

desde a curva balística de projéteis de canhões à previsão da órbita de cometas e 

planetas.  

Newton, com sua mecânica clássica, foi quem melhor estabeleceu, portanto, 

uma visão de mundo estritamente causal, já que os fenômenos físicos demonstrava agir 
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de acordo com leis precisas que pareciam ser independentes do observador humano 

(noção só bem mais tarde questionada por filósofos e pela própria física do século XX).  

Esta visão causal linear e determinista deu mais lastro à interpretação 

mecanicista do mundo, uma das hipóteses metafísicas gerais mais importantes da 

filosofia moderna, cujo impacto social foi tão profundo que o período que vai do século 

XVII a meados do século XVIII foi denominado de período da Revolução Científica. 

A herança destes gênios conformou o modelo de uma “ciência objetiva”, 

baseada na experimentação controlada (Bacon), na descrição matemática de fenômenos 

físicos (Galileu, Descartes e Newton), no método analítico (Descartes) e uma em uma 

interpretação matemático-determinista de mundo (Descartes e Newton).  Parecia 

significar o domínio da natureza pelo homem através da razão, prometendo-se um 

progresso técnico com consequências positivas apenas imagináveis. Logo, o modelo 

cartesiano-newtoniano foi associado à descrição precisa da realidade e única 

possibilidade “verdadeira” para se estudar e interpretar a natureza. A consequência 

óbvia foi a de que todas as demais ciências deveriam emular a forma de estudo e 

pesquisas da física newtoniana se quisessem obter o respeito e o reconhecimento que a 

primeira conquistou entre a minoria de pessoas instruídas da Europa de fins do século 

XVII. 

O sucesso e o fascínio deste modelo acabariam por dar nascimento a três 

correntes ou escolas filosóficas com graves consequências sociais: o empirismo 

britânico, por um lado, e o iluminismo e o positivismo franceses, por outro, todas elas 

com uma tendência em comum para desconsiderar a subjetividade e enfatizar 

metafisicamente a existência de uma “verdade” objetiva que existiria, de antemão, fora 

do sujeito, que poderia captá-la através dos sentidos da lógica e pela experimentação 

controlada, descrita matematicamente. Foi o passo que levou ao determinismo social e 

histórico que a própria História teve ocasião de invalidar, como veremos adiante. 

A visão mecanicista se impôs à universidade e, nesta, às demais disciplinas 

acadêmicas, da biologia à filosofia, da economia às ciências políticas, repassando os 

pressupostos de determinismo, reducionismo, unidirecionalidade causais, objetividade e 

impessoalidade como regras indiscutíveis a serem aplicadas também aos fenômenos 

sociais. Augusto Comte, pai do positivismo, por exemplo, pretendeu criar uma Física 

Social, a Sociologia, para explicar o comportamento humano numa ótica puramente 

“racional”, sem levar em consideração valores, anseios ou quaisquer outras 

características “irracionais” e subjetivas, o que se adequava aos interesses do capital, 
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promovendo a “ordem e o progresso” segundo a ótica das sociedades industriais e sua 

estrutura social piramidal onde a base, formada pelo grosso da população, deveria ser 

guiada e representada por certos membros do topo, que formam uma minoria.  

O método analítico de Descartes, assim desenvolvido e aplicado, parecia dar 

uma justificativa “natural” à divisão das pessoas em classes, regidas por estruturas 

“determinadas” pela “mecânica” social, pensamento que não apenas reificou as relações 

sociais na Europa, como pareceu justificar a violência cultural, o eurocentrismo, o 

sociocentrismo e a exploração nas colônias ultramarinas da América, África, Ásia e 

Oceania. 

Toda esta efervescência intelectual que adentra o século XVIII juntamente ao 

avanço dos desenvolvimentos técnicos dos meios de produção, estabelece novas 

necessidades (atualização do domínio técnico, migrações, formação de especialistas e de 

meios eficientes de comunicação) e imposições de novas relações de trabalho, o que 

levaria, enfim, ao processo de crescimento das grandes cidades eminentemente 

industriais e mercantis e a gradual decadência dos valores ainda presente nas vilas e 

pequenas cidades na Europa, promovendo mecanismos de “desencaixe” (Giddens, 

1997) de estruturas de coesão que são substituídas por conjuntos de relações sociais 

“racionalizadas”, cada vez mais burocratizadas no século da Revolução Industrial. 

 Por este raciocínio, compreende-se melhor a conceituação um tanto sucinta de 

Modernidade, definida por Giddens como sendo o: 

(...) estilo, costume de vida ou organização 

social que emergiram na Europa a partir do século XVII 

e que ulteriormente se tornaram mais ou menos 

mundiais em sua influência (Giddens, 1997: 11).  

Assim, a Modernidade é a expressão de uma nova organização burocratizada das 

relações humanas que, claramente, baseia-se em uma nova maneira de pensar o mundo 

e o homem, ligado ao desenvolvimento da visão mecanicista (Capra, 1986; Morin, 

1998; 2005d).  

Em grande parte, é a avaliação crítica do impacto deste paradigma que está 

presente nas discussões epistemológicas de Freire (1982; 2007; 2010) e Morin (2005 b; 

2005d; 2010a; 2011), mas antes de adentramos a esta crítica será útil observar o que 
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dizem outros autores sobre este arcabouço paradigmático que surge e ao mesmo tempo 

conforma e sustenta a Modernidade40. 

4 – Tempo, espaço e mecanismos de desencaixe 

Se a percepção da realidade muda drasticamente nos posicionamentos filosóficos 

opostos da tradição e da modernidade e sendo qualquer ação humana dependente da 

forma como o sujeito e a sociedade percebem a sua realidade (Freire, 1987; 2010), é 

preciso entender qual foi o suporte cognitivo que transformou historicamente as 

relações sociais de fins do Renascimento até as expressões mais contraditórias do 

mundo de hoje. 

As noções de tempo e espaço são representativas das grandes diferenças 

conceituas nas duas categorias de sociedade, a tradicional e a moderna. A noção de 

tempo, no mundo moderno e técnico de hoje, é essencialmente diversa do senso de 

tempo das sociedades baseadas na tradição, o que ainda se pode perceber, por exemplo, 

no ritmo existente no campo, nas vilas e pequenas cidades no interior, distantes dos 

grandes certos urbanos. 

A noção de tempo vigente no mundo industrial moderno é atrelada tanto à uma 

concretização do tempo mecânico-matemático, utilizado nos referencias teóricos da 

física clássica, quanto no modelo racionalizado de divisão social do trabalho, resultando 

em uma compartimentalização cronológica rígida, independente dos fatores e ciclos 

naturais, como as estações e as consequentes mudanças de duração de dias e noites.  

A noção complementar de espaço, ao contrário da de tempo, que foi 

absolutizada, foi bastante relativizada na Modernidade. Não existem espaços 

privilegiados na ótica de uma sociedade burocratizada, inserida em um mundo mecânico 

e desencantado (Weber, 1996), o que não ocorre nas comunidades tradicionais onde 

todo espaço em que o humano se manifesta torna-se um local com sentido, uma 

localidade referencial, um ambiente onde se dá a ação humana, o que acaba criar algum 

um significado afetivo ou simbólico (Jung, 1993). Isso não ocorre tão fortemente na 

Modernidade. Nela, a noção de espaço enquanto localidade, antes envolvendo aspectos 

qualitativos, é substituída ou confundida pelo conceito utilitarista e puramente abstrato 

40 A crítica epistemológica do paradigma que sustenta a sociedade industrial,  por parte de Morin e Freire, 

é o foco de estudo dos capítulos  5 e 6. 
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de área. Nesta, aos poucos o único valor que se vem a destacar é o econômico ou que dê 

suporte à exploração econômica. 

O espaço físico moderno das relações sociais é apenas uma representação da 

área abstrata, sem mais assumir expressões simbólicas que permitam uma construção 

afetiva, como nas comunidades tradicionais. Prédios ou instalações são construídos ou 

descartados do mesmo modo, sem maiores dificuldades, artificializando centros de 

interações interpessoais no modelo burocrático de produção. Pode-se, portanto, explorar 

o terreno, mudar instalações, transferir-se ou deslocar-se instrumentos e pessoas para

outro espaço a qualquer momento, o que não ocorre sem dificuldade e resistência nas 

sociedades tradicionais, onde o referencial do espaço (da terra natal, da terra que dá o 

sustento, da terra escolhida para viver ou da terra dos ancestrais) tem uma representação 

bem diversa. Não existe, na concepção orgânica tradicional, a noção de espaço sem 

significado e/ou distinto do tempo (Eliade, 1996). O espaço-tempo tradicional formava 

uma coesão grupo-ambiente que deixa de existir nas áreas das grandes cidades 

modernas. 

Em resumo, enquanto a noção de tempo nas culturas tradicionais liga-se 

intimamente com a de espaço, sendo mais orgânica e associada intimamente à história 

cultural e ao apego simbólico e afetivo à terra “natal”, na modernidade estes aspectos 

são desconsiderados ou se tornam abstrações matemáticas e conceituais para uso 

meramente instrumental e prático: o tempo se torna mecânico, desligado do espaço e 

independente dos ciclos ambientais. A localidade produtiva é destituída de qualquer 

diferenciação qualitativa e simbólica.  

O mundo, assim reduzido, muda de perspectiva. Deixa-se de criar laços ou raízes 

afetivas e passa-se a apenas trabalhar em uma área de exploração. É esta uma parte do 

processo maior que Max Weber denomina de “desencantamento do mundo”, que foi 

muito favorável ao desenvolvimento do capitalismo (Freund, 2006; Weber, 1993). 

Esta mudança de entendimento e percepção de tempo e espaço, junto com a 

transformação interpretativa da realidade, de um sistema vivo para um mecânico, foram 

fatores impactantes no processo de racionalização das atividades laborais e das relações 

sociais. Insistamos no aspecto mais dramático de tudo isso: rompem-se laços afetivos e 

culturais, enfraquecem-se as comunidades locais, estimulam-se técnicas de controle e 

medição de produção, reduziu-se a preocupação com o global – agora cada um tende a 

ser responsável apenas por suas tarefas – e pressionou-se para que as pessoas fossem 
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deslocadas dos sistemas tradicionais, com suas características comunitárias, para as 

grandes cidades que, com o tempo, estabelecem hábitos segregacionistas e 

estranhamentos que dificultaram a criação de laços de solidariedade entre as pessoas 

(Marx, 1978; Giddens, 1997; Costa, 1998).  

Para manter o controle e apoio da classe econômica que se fortalece com as 

novas relações sociais, o mesmo modelo burocrático e produtivo passa a ser adotado 

também pelas instituições de governo e ambas, embebidas do mesmo sistema de 

crenças, desenvolvem padrões formais de jogos de poder que levam à exclusão social 

das pessoas politicamente mais fracas (Capra, 1986; Chomsky, 2012). 

Em resumo, a noção de um tempo matemático, impessoal e mecânico, separado 

do espaço, reduzido à mera concepção geométrica de área, foi um dos aspectos do 

paradigma mecanicista a estimular o desenvolvimento dos chamados mecanismos de 

desencaixe41. Estes, segundo Giddens (1997), são caracterizados pelo processo de 

deslocamento das relações sociais de contextos locais significativos para espaços 

instrumentais indefinidos, onde as ações sociais são regidas pelas medidas impessoais, 

mas tirânicas, de um tempo contínuo, mecânico, previsível em um espaço utilitarista, 

isolado, sem raízes afetivas.  

Os mecanismos de desencaixe, que Giddens considera um dos aspectos típicos 

da Modernidade, começaram a surgir na Europa com o reflorescimento das cidades, 

após o declínio do feudalismo e o desenvolvimento do comércio e das guildas, que, 

inicialmente, se apresentavam sob a forma semelhante a das chamadas de cooperativas 

atuais, mas que depois foram enfraquecidas ao serem compradas ou reestruturadas pelos 

comerciantes, que se tornam os donos dos meios de produção e buscavam incrementar 

os lucros, buscando novos meios técnicos para o aumento dos mesmos. O antigo artesão 

reduz-se agora a mero operário assalariado. O domínio da burguesia sobre os artesãos e 

guildas dariam ensejo ao desenvolvimento das fábricas. 

Com este objetivo em mente, a classe burguesa investiu consideravelmente na 

melhoria dos meios técnicos, surgindo, também, a necessidade de mão-de-obra 

especializada e formação de pessoal capacitado, o que teria impacto nas políticas 

educativas, especialmente durante a Revolução Industrial do século XVIII.  

41 Cf. Giddens, Anthony, As consequências da modernidade, 1997: 29. 
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A confiança na capacidade de engenho humano, que parecia criar máquinas 

animadas, similares aos seres vivos, chamou a atenção da burguesia, exercendo também 

seu fascínio nos pensadores e filósofos patrocinados em grande medida por esta mesma 

classe para justificar sua atuação política.  

O paralelismo entre florescimento da burguesia e desenvolvimento técnico, a 

empolgação das promessas do domínio da natureza e sociedade por meio da razão, 

consolidou o contexto para aceitação de uma interpretação da realidade que autores 

como Edgar Morin (2005 a), Fritjof Capra (1986), Stanislav Grof (1988) e Behrens 

(2005) denominam de paradigma mecanicista, já discutido, e que se tornou a base 

implícita a orientar as interpretações científica realidade natural e social, estando, 

portanto, subjacente ao estilo eminentemente impessoal e pragmático característico da 

modernidade (Giddens, 1997; 2002). Por um melhor entendimento da força do 

paradigma, devemos lembrar a conceituação de Thomas Kuhn para este termo, que 

estabelece duas características complementares: 

De um lado, indica toda a constelação de 

crenças, valores, técnicas compartilhadas pelos 

membros de uma comunidade determinada. De outro, 

denota um tipo de elemento dessa constelação: as 

soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas 

como modelos ou exemplos, podem substituir regras 

explícitas como base para a solução dos restantes 

quebra-cabeças da ciência normal (Kuhn, 1996: 218). 

Ou seja, um paradigma implica uma constelação profundamente enraizada de 

crenças e valores que condicionam a percepção da realidade e a ação para selecionar e 

solucionar certos problemas que, em geral, revalidam o próprio paradigma.  

Uma das características mais fascinantes – e, igualmente, perigosas – dos 

paradigmas é que seus pressupostos e critérios avaliativos são repassados sutilmente, de 

forma constante, pela cultura e pela educação, sendo assimilados de modo inconsciente, 

dificultando grandemente a percepção de seus erros e suas limitações (Kuhn 1996; 

Sheldrake, 2014). 
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5 – O avanço da percepção mecanicista 

René Descartes utilizou-se do relógio mecânico como metáfora do mundo. 

Continuou a sê-lo, junto com outros instrumentos técnicos, pelos iluministas um século 

e meio depois (Capra, 1986; Costa, 1998). Representava o ideal de realidade objetiva. 

Noções de historicidade e contexto estavam ausentes nos pressupostos do método 

cartesiano.  

Para Descartes, um instrumento mecânico que dividia uniformemente o tempo, 

independente dos ciclos naturais, representava o visível domínio da racionalidade 

humana sobre a natureza. Seria o relógio, portanto, o símbolo da ruptura de um antigo 

modo de perceber a realidade para o novo tempo dominado pela razão “objetiva”. Em 

Descartes, um dualista, a mente (a res cogitans) é uma entidade espiritual, caracterizada 

pela razão lógica e quase completamente independente do mundo sensível da natureza 

(a res extensa)42.  

A divisão mecânica do tempo era a materialização do sonho cartesiano de uma 

ciência racional, baseada numa concepção igualmente mecanicista da natureza, 

apropriada ao método analítico, frio, puramente lógico, de dividir o complexo em 

elementos mais simples, para uma compreensão lógica do funcionamento de algo 

(especialmente, de máquinas reais) e, em termos potenciais, aumentando o alcance das 

possibilidades de poder do homem sobre o mundo considerado como máquina, o que 

obviamente, inclui conotações políticas e econômicas importantes. 

Nas palavras do bioquímico e filósofo britânico Rupert Sheldrake, 

A analogia com o relógio era particularmente 

persuasiva, porque os relógios funcionam de maneira 

independente. Eles não empurram nem puxam outros 

objetos. Do mesmo modo, o universo executa seu 

trabalho pela regularidade dos seus movimentos que é o 

sistema definitivo de contagem do tempo. Os relógios 

mecânicos tinham outra vantagem metafórica: eram um 

bom exemplo de conhecimento adquirido por meio de 

42 Cf. CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação, 1986 e BEHRENS, Marilda Aparecida, O Paradigma 

Emergente e a Prática Pedagógica, 2005. 
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construção; aprender fazendo. Alguém que sabia 

construir uma máquina poderia reconstruí-la. 

Conhecimento de mecânica era poder. (Sheldrake, 

2014: 39). 

Só no século XX os aspectos negativos da ênfase na fragmentação dada pelo 

método cartesiano tornar-se-iam melhor reconhecidos, e ainda assim, por apenas uma 

parcela de filósofos e cientistas, que, em sua maioria, ainda se veem navegando em 

águas cartesianas fora de seus achados e em meio aos vários departamentos acadêmicos. 

Boaventura de Sousa Santos em seu artigo Modernidade, Identidade e Cultura 

de Fronteira (1994) aponta um sério paradoxo epistêmico no método cartesiano, na 

forma como se apresenta hoje, fascinados que estamos com o ideal objetivista: esquece-

se que o cogito é uma característica da subjetividade, que não é apenas racional, mas 

também afetiva e intuitiva, situação esta tantas vezes exposta pela Psicanálise (Jung, 

2001), mas pouco aceite pela intelectualidade pós-positivismo. Se há uma preferência 

no desenvolvimento da função do pensamento em nossa atual cultura, com ênfase no 

racionalismo instrumental, tal se dá devido a condicionantes contextuais e históricas, 

exatamente o que é desconsiderado não só pela mesma razão instrumental, focada na 

exterioridade como algo dado, como não se existissem subjetividades atuantes e ou só 

houvesse metas impessoais. Também é desconsiderada pelo próprio Descartes, apesar 

das claras indicações desta subjetividade na escrita do autor de O Discurso do Método. 

O Cogito cartesiano, que deveria ser um grito de afirmação da subjetividade pensante, 

acaba por se dissolver numa linha de desenvolvimento reducionista posterior, que, 

paradoxalmente, tenta anular o sujeito e a comunidade que o fez emergir e o formou. 

Para Boaventura de Sousa Santos: 

O humanismo renascentista é a primeira 

afloração paradigmática da individualidade como 

subjetividade. (...) A ideia de um mundo produzido por 

ação humana postula a necessidade de se conceber a 

communitas em que tal produção ocorre. O colapso da 

communitas medieval cria um vazio que vai ser 

conflitual e nunca preenchido pelo Estado moderno (...). 

A segunda tensão é entre uma concepção concreta e 
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contextual da subjetividade e uma concepção abstrata, 

sem tempo nem espaços definidos. A primeira 

concepção está bem simbolizada na obra de Montaigne, 

Shakespeare, Erasmus e Rabelais. (...) A segunda 

concepção, teórica, desespacializada e 

destemporalizada, tem em Descartes o seu representante 

paradigmático. Curiosamente, no Discurso do Método, 

e sobretudo na intrigante biografia intelectual que nele 

se narra, há indicações preciosas sobre os contextos 

pessoal, social e político que permitiram a Descartes 

criar uma filosofia sem contexto (Sousa Santos, 1994: 

33). 

Todo modelo científico, inclusive seus paradigmas fundantes, possui uma 

história complexa, bem menos racional e muito mais emocional e socialmente 

comprometida do que se imagina43. E os pressupostos de lógica não contraditória, de 

determinismo linear e de uma superestimação no poder da razão “pura” seriam todos 

postos em cheque em meio ao próprio desenvolvimento da ciência, no século XX. 

A importância libertadora ao lado das disjunções fragmentadoras fundamentais 

do método analítico e reducionista de Descartes foi resumida por Fritjof Capra em seu 

livro O Ponto de Mutação: 

O método de Descartes é analítico. Consiste em 

decompor pensamentos e problemas em suas partes 

componentes e em dispô-las em sua ordem lógica. Esse 

método analítico de raciocínio é provavelmente a maior 

contribuição de Descartes à ciência. Tornou-se uma 

característica essencial do moderno pensamento 

cientifico e provou ser extremamente útil no 

desenvolvimento de teorias cientificas e na 

concretização de complexos projetos tecnológicos. Foi 

o método de Descartes que tornou possível à NASA

levar o homem à Lua. Por outro lado, a excessiva ênfase 

dada ao método cartesiano levou à fragmentação 

43 Cf. FEYERABEND, Paul, Contra o Método, 2008, e FEIJÓ, Ricardo, Filosofia e Metodologia da 

Ciência, 2003. 
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característica do nosso pensamento em geral e das 

nossas disciplinas acadêmicas, e levou à atitude 

generalizada de reducionismo na ciência – a crença em 

que todos os aspectos dos fenômenos complexos podem 

ser compreendidos se reduzidos às suas partes 

constituintes (Capra, 1986: 54-55). 

Na época em que Descartes elaborava seu novo método científico, as forças 

econômicas do mercantilismo colonialista, na busca de novos meios técnicos de 

otimização e controle da produção e distribuição, estavam prontas para harmonizar-se 

com esta visão de mundo mecanicista, que separaria em pares de opostos o domínio 

puramente pragmático das coisas físicas, ou res extensa, passíveis de serem divididas, 

pesadas, acumuladas e comercializadas, da subjetividade pessoal e não passível de 

análise, até então considerada uma característica fundamental da res cogitans. 

Dentro da efervescência deste movimento de expansão e renovação de ideias, o 

processo de radicalização do rompimento com os modelos tradicionais, comunitários e 

filosóficos, já dava indicações de que o pensamento ocidental, por um processo ufanista 

e de confusão epistemológica, acabaria por tomar o método analítico de Descartes e a 

sua concepção de mundo como o modelo correto para a abordagem da realidade (Capra, 

1986; Feijó, 2003), conformando as linhas filosóficas gerais do paradigma mecanicista 

ao estilo da Modernidade44.  

O método cartesiano, consolidado na Europa após o sucesso da síntese 

newtoniana, estabeleceu-se, entre os cientistas do século XVII, como critério de 

cientificidade. Logo, o esforço de uma “compreensão científica” do homem e da 

sociedade, por pressão dos intelectuais e da burguesia, iria se embasar no mesmo 

método, instituindo uma rota de instrumentalização e controle das relações de produção 

que viria incentivar o processo de burocratização crescente das relações sociais, criando 

áreas de saber isoladas, coerentes com o modelo conceitual mecanicista, mas distantes 

da realidade e, por isso, falhando em suas tentativas gerais de explicação, previsão e 

44 Embora o conceito clássico de análise tenha recebido um grande incentivo de Descartes, a partir do seu 

livro “O Discurso do Método”, foram de fato seus partidários posteriores,  unindo seu método ao sucesso 

da física de Isaac Newton – e independente da visão de mundo deste,  menos dogmática e materialista do 

que a de seus divulgadores  – que elaborariam, de fato, uma filosofia eminentemente mecanicista a servir 

de parâmetro para uma interpretação das ciências naturais e sociais. Cf. MORIN, Edgar, O Método, 

volumes 1, 2 e 3  (2005 a, b, e c) e CAPRA, Fritjof, O Ponto de Mutação (1986). Na verdade, a 

consolidação do pensamento mecanicista se deveu mais à ênfase dos empiristas ingleses e parte dos 

iluministas franceses em estabelecer uma visão materialista e cientificista de homem e mundo do que 

propriamente ao pensamento original de Descartes e Newton. 
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controle, como ocorre, por exemplo, com a economia, a mais formal e igualmente a 

mais irrealista das ciências (Morin, 2010a; 2011).  

O resultado é que a valorização do indivíduo, resgatado no Renascimento e 

atrelado às comunidades, que o formavam, acabou sendo distorcida para a visão 

pragmática da pessoa integrada ou imersa no trabalho, disciplinada e funcional, 

reservando suas manifestações emocionais apenas aos estreitos limites da esfera 

privada, cada vez mais atomizada. O valor do indivíduo deixou de ser dado por seu 

caráter e capacidade de interação social simplesmente porque o social passou a ser 

atrelado ao produtivo.  O resultado é que no século XX, certas escolas das ciências 

sociais, como o Estruturalismo na Antropologia e Sociologia, iriam crias teorias em que 

o sujeito individual simplesmente deixa de existir diante das forças impessoais que

agem na sociedade. 

Portando, na estrutura classista e técnica da Modernidade, a pessoa, como 

poeticamente criticado por Charlie Chaplin em seu filme de 1936, Tempos Modernos, é 

uma peça avaliada pela capacidade de atingir metas, adestrada e pressionada para agir 

dentro dos parâmetros esperados em uma perspectiva e fria, sem perceber que atitudes 

instrumentais acríticas contribuem para as contradições e aspectos mais paradoxais dos 

complexos problemas globais do hoje (Morin, 2011).  

A hipertrofia da razão analítica, baseado na crença na existência de uma 

racionalidade pura “objetiva” e na desconfiança dos aspectos qualitativos da 

subjetividade, transformou-se em racionalismo (Jung, 1993), hipertrofia da razão 

instrumental (Horkheimer, 2007), em falsa racionalidade (Morin, 2000) e em perigosa 

ideologia (Freire, 2010), agindo como uma camisa de força cognitiva, a intimidar e 

reprimir a expressão de outros aspectos da psique (sentimento, criatividade e intuição), 

que, aliás, tornam-se cada vez mais “incompreensíveis” na óptica da rigidez 

burocratizada das instituições modernas. Para Horkheimer (2007: 29), 

(...) em seu aspecto instrumental, sublinhado 

pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a 

conteúdos heterônomos. A razão tornou-se algo 

inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor 

operacional, seu papel de domínio dos homens e da 

natureza tornou-se o único critério para avaliá-la. 

(Horkheimer, 2007: 29). 
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Paradoxalmente, ao invés de eliminar o irracional – que deveria ser integrado e 

aceito –, a razão instrumental, ao contrário, acabou por provoca-lo descontroladamente 

com traços aberrantes de racionalização, com reações desesperadas e, por vezes, 

doentios de busca de um sentido para a vida que o mundo da visão mecanicista 

homogeneizante e disjuntiva desconstruiu. Por isso, em meio ao ápice tecnicista, 

recrudescem problemas sociais, ressurgem crises de identidade e de sentido que abrem 

espaço a diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos), crises econômicas 

intermitentes e, nos meios científicos, o colapso de modelos, de métodos de grandes 

sistemas teóricos. 

6 – Consequências 

Leofranc Holford-Strevens, em seu livro “Pequena história do tempo” (2008), 

faz uma análise sobre como as diferentes civilizações, culturas e povos entendiam o 

tempo, como o mediam e o motivo de o fazerem. A sua conclusão é a de que as culturas 

e povos buscavam medir o tempo não porque tinham intuído haver uma fórmula que 

refletisse ou definisse o processo de transformação de um agora em um passado, mas 

porque o ser humano e os animais tinham um limite de forças para trabalhar e, para se 

recuperar, havia a necessidade do reconhecimento de intervalos de inação, o repouso 

humano e animal, e do descanso da terra para o cultivo.  

O calendário foi estabelecido, portanto, como um instrumento para marcar ciclos 

recorrentes, como os das quatro estações e, com estas, os de plantio e de colheita, os 

ciclos de atividade e repouso, bem como marcar o ciclo de desenvolvimento das 

condições físicas do próprio homem.  

A compreensão do tempo, portanto, sempre esteve ligada ao do ambiente e do 

espaço local, sendo orgânica, visando associar o homem ao ritmo da natureza. 

Novamente, vemos que, nas culturas não industriais, tempo e espaço formam um 

contínuo a que se ligam pessoas e grupos de modo natural. Como iria demonstrar Albert 

Einstein, partindo de outra esfera referencial, o espaço e o tempo sempre interagiram 

formando uma mesma realidade complexa, o que já era intuitivamente compreendido 

pelo homem até o advento do pensamento mecanicista. 

O tempo, portanto, não é um conceito ou categoria natural apreendido a priori, 

mas uma forma de reconhecimento humano dos ciclos naturais e de suas limitações 
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laborais. A Modernidade pretendeu estabelecer – e o fez, com consequências trágicas – 

uma nova noção de tempo, agora absoluto e independente dos ciclos naturais, dando um 

aspecto puramente matemático ao mesmo. Por que, então, não fazer o mesmo com a 

capacidade de trabalho das próprias pessoas? Bastaria abstrair-se os limites orgânicos e 

associar-se tempo à produção para que esta noção tivesse uma outra conotação e fosse 

usada instrumentalmente contra o homem. 

Foi esta forma moderna de divisão do tempo que transformou o critério de 

disciplinamento e é, na maior parte das vezes, utilizada como restrição técnica para 

pressionar o atingimento de metas ou resultados impessoais de produção.  

O relógio e o cronômetro, seguindo a tendência da visão matemática de 

Descartes e Galileu, ajudaram a artificializar ainda mais as relações interpessoais, 

restringindo a subjetividade, o qualitativo e o envolvimento afetivo à esfera privada e 

incentivando a produtividade quantificável, a racionalidade e a impessoalidade na esfera 

pública (Capra, 1986; Morin, 2010a). Usando-se de uma metáfora arquetípica, bem ao 

gosto de Jung (Guimarães, 2004), poderíamos dizer que, no embate social do tempo, 

venceu a figura alegórica de Cronos, ou Saturno, o tempo cruel que devora seus filhos 

antes que eles possam amadurecer, transformando as pessoas em alimentos de um 

Leviatã plutocrático ensandecido.  

Esta imagem mítica sintetiza também o estado atual de descrença e apatia 

existencial ante a decepção das promessas não cumpridas da Modernidade (Freire, 

2007; Morin, 2011). Tempo impessoal, mecânico, determinado, rotineiro, Cronos é uma 

face da técnica a impor-se aos homens para transformá-los em autômatos tão previsíveis 

quanto o próprio relógio. 

Contudo, como reflete Morin (2013), a crise atual oferta as condições 

improváveis, mas possíveis, de rupturas que podem possibilitar a transcendência e 

superação dos limites estabelecidos.  

A criatividade inovadora exige uma mudança de percepção tanto deste aspecto 

negativo do tempo como das bases filosóficas que transformaram o relógio em uma 

ferramenta de semiescravidão, senão de um novo tipo de escravidão. Isto permite a 

crítica do pretenso determinismo para o reconhecimento da historicidade e mutabilidade 

da cultura (Freire, 1987), abrindo outras perspectivas, mais otimistas, para outra 

abordagem que resgata o aspecto positivo do tempo, como reconhecimento de ciclos e 

processos vitais. O aspecto positivo do tempo, assim intuído, era chamado pelos gregos 
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de Kairós, o contrapeso ao aspecto antropofágico e destrutivo do cruel e desequilibrado 

Cronos (Jung, 1998; Holford-Strevens, 2008).  

Psicologicamente, a polaridade Cronos e Kairós são representações do 

desequilíbrio entre, de um lado, o puramente instrumental, repetitivo, impessoal, e, de 

outro, o sensível, o significativo e o criativo; entre e o condicionar e o compreender, 

entre o administrar e o criar. Em outras palavras, entre o mecânico determinista e o vivo 

aberto ao incerto.  

Edgar Morin (2007; 2010a), constata que a educação moderna se baseou no 

aspecto Cronos do tempo imerso no método cartesiano, privilegiando a fragmentação 

também na formação de mão-de-obra para as indústrias e produzindo especialistas tão 

frios e tão rotineiros quanto os relógios que causavam a admiração de Descartes.  

A ênfase puramente instrumental no desempenho especializado e padronizado 

diminuiu o interesse pela singularidade e pelas ligações históricas e sociais que levaram 

ao processo de alienação do homem (Freire, 2007; 2010).  

7 - Implicações na educação 

Miguel Baptista Pereira, em seu livro Modernidade e Tempo (1990), discute, de 

modo semelhante a Giddens, que a Modernidade parece, em suas diversas 

conceituações, se referir a um só fenômeno generalizado: o de uma difusa percepção de 

desencaixe ou  defasagem dos referenciais de identidade dados antes por estruturas 

tradicionais e, com estas, de uma crescente sensação de estranheza e insegurança diante 

das mudanças efetuadas a um ritmo cada vez mais acelerado, superando a capacidade 

humana de adaptar-se a estas.  

O próprio conjunto de variantes interpretativas do termo “Modernidade” seria, 

para este autor, reflexo desta percepção de crescente transitoriedade e descartabilidade 

das relações sociais no presente período histórico45. Contudo, o nexo causal desta 

sensação entre tempo fugidio e relações descartáveis com a presunção de veracidade do 

modelo mecanicista não foi praticamente questionada no período que vai de fins do 

século XVII a inícios do XX. Apenas recentemente, intelectuais, como o sociólogo 

45 Cf. PEREIRA, Miguel B., Modernidade e Tempo, 1990: 5. 
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Zygmunt Bauman (2001), vieram a popularizar este nexo de prazo de validade e 

descartabilidade generalizada através de seus estudos sobre a Modernidade Líquida. 

 As consequências do paradigma mecanicista para as ciências sociais foram 

contextualizadas por Fritjof Capra: 

O triunfo da mecânica newtoniana nos séculos XVIII e 

XIX estabeleceu a física como o protótipo de uma ciência 

“pesada” pela qual todas as outras ciências eram medidas. 

Quanto mais perto os cientistas estiverem de emular os métodos 

da física (...), mais elevado será o prestígio das disciplinas a que 

se dedicam (...). No nosso século, essa tendência (...) tornou-se 

uma séria desvantagem em muitas áreas, mas, mais do que em 

qualquer outra, na das ciências sociais. (...) e os cientistas 

sociais tentaram arduamente adquirir respeitabilidade adotando 

o paradigma cartesiano46 e os métodos da física newtoniana.

Entretanto, a estrutura cartesiana é, com frequência, 

inteiramente inadequada para os fenômenos que esses cientistas 

descrevem (Capra, 1986:  180). 

Poderíamos acrescentar que isto é igualmente evidente na forma tradicional de 

se pensar a educação.  

Os empiristas britânicos e os iluministas franceses defendiam a ideia de que, 

após Descartes, Galileu e Newton, o homem havia adquirido as ferramentas intelectual 

necessárias à perfeita compreensão objetiva da realidade, rompendo, assim, com a 

acomodação do pensamento pré-científico.  

O melhor do homem estaria na sua capacidade racional, dissociada das 

interferências das emoções e das noções ingênuas do senso comum e da religião. A 

razão deveria, portanto, impor-se, desconsiderando os aspectos não mensuráveis do 

46 Repitamos que “paradigma cartesiano”, ou “mecanicista”, refere-se à hipertrofia e projeção de um 

modelo ideal que parte da proposta do método da análise ou desmontagem de algo “complexo” em seus 

elementos mais básicos para, a partir das partes isoladas, tentar compreender o funcionamento do todo, 

interpretado como sendo uma “máquina”. Este modelo foi tomado como descritivo da própria ciência 

(Capra, 1986; Grof, 1988). Edgar Morin, nos vários volumes de sua obra O Método, demonstra 

cabalmente que este paradigma tem uma aplicabilidade limitada e, muitas vezes, no exagero do seu 

aspecto fragmentador,  bastante nociva pelos resultados que produz. Veja-se o capítulo 4 desta tese. 
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qualitativo e da sensibilidade, considerados obscuros vestígios de uma subjetividade 

fantasmagórica sem espaço na visão mecanicista.  

A educação deveria ser um processo de captação e assimilação das ideias 

racionais, das informações importantes e da modelação e desenvolvimento das 

capacidades de raciocínio e de aprendizado rígido do controle dos aspectos “primitivos” 

da subjetividade (afetos, emoções, devaneios). Esta concepção foi adotada pelos 

Iluministas, sendo depois particularmente incentivada pelos positivistas franceses. 

Outra maneira de conceber a educação foi a desenvolvida por John Locke e os 

empiristas britânicos, onde o conhecimento e a própria “mente” nada mais seriam do 

que estruturas formatadas por associações de estímulos sensoriais sobre uma base 

orgânica. As ideias e o comportamento seriam a resultante de associações de estímulos 

externos, selecionados como úteis ou apresentados como nocivos. A educação seria, 

portanto, a canalização e associação destes estímulos, através do uso dos sentidos, 

dando ordem a experiências e informações adquiridas do exterior. 

Para Locke, contemporâneo e admirador de Newton, o comportamento social 

poderia ser descrito pela “análise” do comportamento de seu componente básico: o 

indivíduo. Este se transforma em pessoa socializada por meio do aprendizado, que 

ocorre pela assimilação de ideias de fora para dentro, ou seja, da sociedade para o 

indivíduo. Sua teoria parte do pressuposto estritamente materialista, desenhado por 

Thomas Hobbes, que declara que nada existe naquilo que se chama de mente que não 

tenha, antes, sido adquirido por meio das experiências sensoriais.  

Portanto, para Locke e demais empiristas britânicos, a base sensorial, o estímulo 

externo, é a responsável primária do processo de conhecimento. O desenvolvimento da 

inteligência nada mais seria que associação e processamento de experiências dos 

estímulos exteriores, adquiridas por meio dos sentidos. Locke não aceita a ideia de 

Descartes de uma estrutura inata da consciência. 

O modelo empirista foi criticado por ser excessivamente reducionista, tanto por 

epistemólogos modernos, como Johannes Hessen (2003), como por psicólogos e 

linguistas (Jung, 1993; Reale & Antiseri, 2006), mas, em sua época e local de origem, 

foi tomado como amplamente concordante com o modelo newtoniano da natureza e, 

portanto, deveria estar certo.  
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Locke comparou o ser humano, principalmente em seus primeiros anos, com 

uma massa maleável, que poderia ser trabalhada para vir a ser o qualquer coisa que se 

desejasse. Behavioristas radicais modernos, como John Watson e B.F. Skinner, diziam o 

mesmo (Capra, 1986). 

O homem, para Locke, nasceria como uma tabula rasa, ou seja, uma lousa 

vazia, ou em branco, a ser preenchida por aquilo que é captado através das experiências 

sensoriais. Estas experiências é que seriam as “os átomos” constituintes do pensamento, 

mas estes só poderiam ser inferidos indiretamente, através do comportamento objetivo.  

Essa imagem da tabula rasa iria exercer uma influência enorme na psicologia, 

através das escolas do behaviorismo e em todas as teorias da educação e administração, 

baseadas nos princípios behavioristas da modelagem e modelação.  

Inevitavelmente, o modelo da “gravação” de estímulos sobre mentes “em 

branco” exerceria profunda influência na política e planejamento educacional dos países 

industrializados (um pouco menos nos países de língua alemã, que se unificaram e se 

industrializaram tardiamente), não levando em conta o subjetivo no processo de 

aprendizagem, e menos ainda o conhecimento prévio do educando. Subjetividade e 

cultura não teriam lugar na escola positivista. 

Foi esta corrente intelectual, embebida no modelo mecanicista, que deu origem 

ao modelo tradicional de educação “bancária”, tão criticada por Paulo Freire (1987). O 

mesmo modelo foi aplicado ao campo da administração de recursos humanos e às 

relações de trabalho visando o adestramento e controle das pessoas por meios e técnicas 

“científicas”, como expressos nas teorias de Taylor e Ford, arduamente adotadas pelas 

indústrias dos Estados Unidos na primeira metade do século XX e copiadas pelos 

setores produtivos do mundo inteiro, influenciando as politicas públicas e as relações de 

trabalho. 

8 – Reações 

O comércio e a indústria encontraram no desenvolvimento da visão determinista 

e mecanicista a confirmação da lógica de sua própria visão de mundo, baseada na 

racionalização da produção, controle e quantificação de lucros. 

  

A proposta de um mundo governado pela razão analítica possibilitou o 

desenvolvimento de uma economia política que desconsiderava os valores, as 

aspirações, as carências não materiais. Adam Smith, David Ricardo e outros autores da 
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economia clássica adotaram o modelo de ciência newtoniana para delinearem suas 

teorias econômicas. 

O estranhamento e o mal-estar crescentes diante das transformações das relações 

sociais, consequência da aplicação progressiva dos princípios paradigmáticos dominante 

na esfera das relações de produção, eram vistos como distúrbios transitórios, apegos 

“irracionais” a serem superado pela racionalidade da própria História (ideia também 

presente em Hegel e Marx), promotora, acreditava-se, da ampliação dos ideais 

Iluministas e dos padrões da sociedade industrial em expansão a todo o mundo.  

Mesmo entre os Iluministas discutia-se a sensação de que o tempo “presente” – o 

do século XVIII – era provisório, um prelúdio prévio da luz e do progresso em 

benefício de todos, com a certeza da superação dos males principais, como a fome, a 

doença e violência, em uma sociedade racional, a se concretizar em tempo futuro, mas 

cujos primeiros raios já seriam percebidos. Isso caracterizou o ufanismo dos vários 

filósofos sistemáticos do século XIX, com exceção de uns poucos (Kierkegaard e 

Nietzsche, por exemplo). Havia um otimismo bastante acrítico no sucesso “iluminador” 

do avanço do racionalismo, atualizado no Positivismo do século XIX, que aguardava 

com ansiedade os progressos do século XX. 

A aposta na ênfase dissociativa cartesiana estimulou o recalque ou indiferença 

do qualitativo, do sensível, do intuitivo, do irracional, do afetivo, do lúdico e da híbris, 

tudo isto presente no homem (Morin, 2005 e; 2010b).  

Como ocorre com tudo o que é reprimido, estes elementos individualmente 

significativos, mas forçados ao ostracismo, acabariam por retornar, primeiro como 

idealização do passado, do futuro, de possibilidades perdidas e da criação de sistemas 

filosóficos críticos, depois, como sintomas de inadaptação, problemas sociais, 

ambientais, psicológicos, aspirações e diferentes formas de utopias e ativismos políticos 

que questionam, por meios até mesmo extremos, a parcialidade indiferente da fria 

racionalidade instrumental. 

O pensamento germânico de fins do século XVIII e de todo o século XIX, 

andando em uma direção diferente do pensamento britânico e francês, desconfiava do 

padrão homogeneizador do discurso Iluminista quando aplicado às esferas do saber para 

além daquelas das ciências naturais, adotando, em seu lugar, uma concepção de 

valorização das diferenças, do reconhecimento das variantes pessoais e culturais.  
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O pensamento crítico alemão partia da História, da Cultura e da Filosofia, 

enquanto o empirismo e o pragmatismo genérico da Europa ocidental apoiavam-se na 

Física e na ciência dita, ou pensada, como sendo “objetiva” e “atemporal”, 

desconsiderando diferenciações únicas em favor do universal (Costa, 1998; Sousa 

Santos, 1994). É desta atmosfera mais historicista e humanista que sairiam Karl Marx e 

sua perspectiva dialética, social e histórica (Collins, 2008); Friedrich Nietzsche e seu 

funcionalismo existencial (Hessen, 2003); Max Weber e sua sociologia compreensiva 

(Freund, 2006) e quase todos os grandes existencialistas da filosofia contemporânea, de 

Heidegger e Jaspers à Escola de Frankfurt (Reale & Antiseri, 2006), que exerceriam 

impacto nos franceses Jean-Paul Sartre, Maurice Meleau-Ponty e Edgar Morin (Morin, 

2011). 

Para muitos dos filósofos românticos alemães, incluindo-se Schiller e Holderlin, 

a razão “pura” seria uma idealização, abstração ou, quando muito, a expressão de um 

desenvolvimento cognitivo que, para bem se fortalecer de modo equilibrado, deveria 

interagir com a sensibilidade, sob o risco de transformar-se em uma hipertrofia doentia 

de certo utilitarismo oportunista, seco e, em última instância, sem sentido (Pereira, 

1990). 

A arte, em suas diversas expressões, teria uma grande importância ao ajudar a 

reconhecer o direito de cidadania das capacidades transracionais do homem em seu 

reconhecimento do outro, ao educar os sentimentos junto com o desenvolvimento 

cognitivo, elevando as reflexões do educando acima do reducionismo homogeneizador, 

despertando a consciência dos valores implícitos que, mesmo que negados, estão 

presentes na ação humana e que são o combustível real das ações do indivíduo enquanto 

sujeito social (Eliade, 1996; Weber, 1993).  

Havia então, entre os românticos alemães, uma resistência e preocupação com a 

miopia de uma educação insípida, distanciada dos valores e aspirações espirituais 

(culturais) e baseada na pura classificação, divisão e repetição mecânica de fórmulas e 

datas, num padrão linear mais em conformidade com os sistemas filosóficos 

generalistas que com as aspirações de significado existencial dos indivíduos, 

desconsiderando-se o aspecto cultural e a dimensão afetivo-qualitativa do homem47.  

47 A influência dos autores românticos sobre psicanalistas, críticos sociais e filósofos do século XX, 

especialmente os existencialistas e os socialistas, é bem discutia por Giovanni Reale e Dario Antiseri no 

volume 6 de sua obra conjunta História da Filosofia (Reale & Antiseri, 2006).  
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A perspectiva histórica-compreensiva levou os pensadores alemães a destacarem 

as peculiaridades da ação dos homens, dissolvendo qualquer pretensão de apreensão de 

uma verdade genérica exterior pura, encontrada pela ciência, que é ela mesma, também 

fruto de todo um complexo contexto histórico e social que não reflete o real, mas 

interpreta-o (Feijó, 2003; Morin, 2005 a, b).  

Dentro desta perspectiva, o erro básico dos pensadores iluministas e positivistas, 

tal como apontado pelos germânicos, foi o de exagerar a proposta cartesiana e sua 

percepção excessivamente mecanicista de mundo, reduzindo em demasia toda a 

complexidade dos sistemas naturais e sociais a conceitos, partes e “coisas” duais,  

destruindo a percepção mais sutil, mas não menos real e atuante, das relações, que 

emergem a partir das partes e que, apresentando características emergentes, possuem 

sua própria realidade, singularidade, características irredutíveis.  

Schiller foi especialmente contundente ao rejeitar o reducionismo fragmentador 

do modelo cartesiano quando aplicado às ciências sociais, já que, segundo Pereira 

(1990), estas acabariam por encharcar-se do dualismo um tanto maniqueísta em um 

(...) mecanicismo que subjazia à separação 

econômica entre fruição e trabalho, meios e fim, esforço 

e recompensa segundo o ideal burocrático, que fez dos 

cidadãos objeto de administração, e não consentiu 

(Schiller) numa ciência intelectualizada, 

superespecializada, que se afastasse dos problemas do 

quotidiano, num pensamento abstracto e de coração 

frio, que dissolvesse as impressões, que só como um 

todo tocam a alma (Pereira, 1990: 17). 

Friedrich Nietzsche (1978), algum tempo depois de Schiller, também lamentaria 

a velocidade com que os ideais do positivismo condicionavam as pessoas a aceitarem-se 

como incapazes de questionar as proposições dos positivistas e os pretensos 

especialistas. Estes desconsideravam a capacidade das pessoas em influir na 

transformação social. Para Nietzsche, os positivistas criavam uma fantasia de 

objetividade e de um saber que só aparentemente, através de um discurso formal, 

parecia ser independente do homem.  
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Para ele, não passava de pretensão arrogante afirmar que haveria só uma forma 

válida de conhecer e saber, associado ao paradigma dominante, cultivado e adquirido 

apenas por iniciados nos arcanos esotéricos das especializações disciplinares que 

negavam, por sua vez, o valor da subjetividade e do dionisíaco a favor de uma pretensa 

verdade apolínea e fria, a ser descoberta pelo método cartesiano. Isso era, para 

Nietzsche, inverter completamente a orientação pelo qual se construía a própria ciência.  

Para o filósofo alemão, os positivistas, mesmerizados por suas próprias crenças, 

eram incapazes de perceber que a própria consciência subjetiva, que tanto desprezavam, 

era o que criava, de fato, as premissas de suas afirmações tão ousadas. Nietzsche tentou 

rebater esta ilusão em diversos aforismos, como este: 

Contra o positivismo que para perante os 

fenômenos e diz “há apenas fatos”, eu digo: “Ao 

contrário, fatos é o que não há, mas apenas 

interpretações” (Cit. in Alves, 1991: 104). 

Paulo Freire (2007, 2010) retoma a mesma crítica, desenvolvendo um 

questionamento aprofundado do mecanismo de exclusão social subjacente ao modelo 

mecanicista da economia liberal, que se julga científica e objetiva, desnudando o 

processo de reificação, da violência do desenraizamento social, expondo os seus 

resultados mais cruéis: a sensação de desorientação, a alienação e o incômodo 

sentimento de que a educação se tornou muito mais uma auxiliar de Cronos na 

manutenção do status quo, que um processo Kairós de espaço e condições de orientação 

e maturação das capacidades de criatividade, reflexão, interação social e autonomia 

individual.  

Edgar Morin (2010a) chega a conclusões parecidas ao questionar não apenas a 

ênfase disjuntiva da transmissão de informações de diferentes disciplinas na forma 

convencional de educação, mas também da pouca importância dada ao contexto social e 

aos valores subjacentes inerentes às teorias, incluindo as positivistas, que não são 

espelhos da realidade, mas interpretações da mesma, constatação que é especialmente 

importante em nossos tempos de pragmatismo hipertrofiado, na forma de 

neoliberalismo, onde a política educativa, cada vez mais modelada nos critérios do 

pensamento produtivista, encara o ensino como mero instrumento reprodutor e de 

treinamento ante a exposição e assimilação de informações técnicas.  
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É por saber que o modo dominante de educação tornou-se um setor 

especializado atrelado ao paradigma dominante e voltado à passividade e anulação da 

subjetividade em prol da reprodução de conhecimentos padronizados em um sistema 

social fundamentado na divisão e hierarquia de classes, que faz Paulo Freire propor uma 

pedagogia baseada na solidariedade horizontal e desenvolvimento de uma consciência e 

leitura do mundo que é, ao mesmo tempo, resistência, crítica e transcendência a este 

modelo.  

Sua pedagogia resgata a integração entre pensamento e sensibilidade de um 

sujeito consciente, sensível e atuante, desconsiderado pela razão instrumental: 

(...) uma das tarefas mais importantes da prática 

educativo-crítica é propiciar as condições em que os 

educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou professora ensaiam a experiência 

profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 

histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de 

ter raiva porque capaz de amar (Freire, 2010: 46). 

A postura de Freire – e de Morin – é, portanto, oposta ao do modelo mecanicista 

fragmentador, dominante no modo de interpretar a sociedade e a vida.  

Resumindo, não foi apenas a malha das relações de produção que se fragmentou 

em níveis cada vez mais restritos e descartáveis, na Modernidade. Foi o próprio ser 

humano, neste processo, que se fragmentou, dissociando-se nas relações grupais, 

familiares e consigo mesmo; tecnicizado em sua racionalidade, esvaziou-se de sentido 

ainda que sentindo falta de afetos que não consegue mais cultivar. Tornando-se mais 

máquina que homem, busca então preencher seu vazio espiritual com distrações 

igualmente técnicas, drogas, aventuras ou mais trabalho, sem ter ideia do potencial que 

possui para reformar esta realidade em que está inserido. Compartimentalizado em seu 

trabalho ou mesmo dentro de seu lar, sem saber viver e conviver, vem sendo ele 

condicionado a se tornar tecnicamente apto a meramente sobreviver em uma continua 

rotina profundamente insatisfatória.  
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9 – Síntese do capítulo 

A Modernidade é um modo de organização social que emergiu na Europa a 

partir do século XVII, período de transformações em que os elementos tradicionais de 

identificação e orientação sociais, próprios das comunidades tradicionais, são 

substituídos por modelos de mundo e trabalho calcados em ideais de produção, 

previsão, divisão racional de tempo e controle das ações humanas.  

Os múltiplos níveis que formam o ser humano, incluindo a subjetividade e sua 

contextualização cultural, social e histórica, tendem a ser desconsiderados ou 

negligenciados pelo paradigma mecanicista dominante nas sociedades industriais, que 

emerge com a ascensão da burguesia, financiadora de pensadores, cientistas e 

inventores comprometidos com os interesses desta classe, impondo uma metafísica 

própria que se confunde com critérios de cientificidade: o universo inteiro seria uma 

imensa máquina, sendo o homem, uma máquina menor, a ser entendida e situada dentro 

de critérios deterministas, impessoais.  

A possibilidade de uma razão madura, que inclua a sensibilidade e solidariedade, 

é substituída pela ênfase instrumental verticalista. Acredita-se em uma verdade dada e 

independente da cultura, desconsidera-se a historicidade dos saberes. A ciência por sua 

própria utilidade transforma-se em cientificismo, ideologia que crê na ciência na forma 

estritamente mecanicista, sem levar em conta o inacabamento fundamental de toda 

produção humana.  

As propostas e discussões de Paulo Freire e Edgar Morin se afinam com a dos 

críticos deste paradigma e sua tendência reducionista, incluindo os filósofos da tradição 

humanista alemã, contrários a pretensões de sistemas que reduzem o homem, ser 

multidimensional e histórico, a mero animal capaz de, idealmente, usar a razão para 

construir uma sociedade burocratizada.  
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Capítulo 4 

O colapso do paradigma mecanicista 

A possibilidade do gênio criador emerge nas 

comunicações, relações e tensões dialógicas entre imaginário e 

real, racionalidade e afetividade, abstrato e concreto, 

inconsciente e consciente, ideal e existencial, subjetividade e 

objetividade. Daí nascem as grandes descobertas cognitivas, a 

compreensão profunda, as invenções que realizam pela técnica 

um sonho obsessivo, como o avião e as grandes criações da 

arte e do pensamento  

Edgar Morin (2005e: 125). 

1 - Introdução 

Este capítulo discute os sinais de esgotamento do modelo cartesiano-newtoniano 

nas ciências, em geral, e na educação, em particular. Descrevem-se as descobertas do 

século XX que questionaram os pressupostos da visão mecanicista, abrindo espaço à 

nova visão relacional, sistêmica, base da teoria da complexidade de Edgar Morin, 

harmônica com o pensamento progressista, dialógico e pluridimensional de Paulo 

Freire. 

2 – Crise e revoluções científicas 

Morin destaca, nos seis volumes de O método, que o colapso do modelo de 

pensamento fragmentador, delineado primeiramente, em seu método analítico, por 

Descartes, ainda não foi plenamente apreendido, ainda que já tenha ocorrido.  
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Em mais de trezentos anos de domínio, o paradigma mecanicista transformou-se 

em ideologia indutora da percepção, realçando os pontos que parecem confirma-lo, 

negligenciando, descartando ou interpretando de modo inverso os fatos e observações 

que o contradizem (Grof, 1988; Morin, 2005c; 2010a).  

Augusto Comte (Aron, 1998), criador do termo “sociologia”, seguindo Descartes 

e Newton, elaborou estratos de classificação conceituais bastante compartimentalizados, 

reduzindo indivíduos e relações sociais a setores estruturais, com descrições e funções 

definidas de ação e reação, como objetos em interação na mecânica clássica, para prever 

e controlar o comportamento social. O objetivo era o de dar uma ordem racional à 

complexidade dinâmica dos atos humanos, descartando a subjetividade individual e, em 

parte, os valores coletivos, considerados vestígios de um pensamento imaturo, 

condicionados pela religião, a tradição e os costumes pré-positivistas.  

Esta predisposição intelectual foi compartilhada pelos diversos saberes e levou a 

uma acrítica aceitação do reducionismo metodológico, baseado na análise excessiva. 

Seria possível que ainda hoje o padrão permanecesse o mesmo para totalidade do 

universo científico se a visão mecanicista, associada ao paradigma cartesiano-

newtoniano, não tivesse começado a dar mostras de falhas e sérias limitações já no 

último quarto do século XIX. 

Segundo Thomas Kuhn (1996), a produção do conhecimento dito científico é 

feita a partir do compartilhamento de crenças implícitas, pressupostos e valores em 

comum, que, em grade, parte define uma comunidade de especialistas. O relativo 

sucesso de uma abordagem e sua ampla aceitação por uma parte importante da 

comunidade perita acaba por criar modelos interpretativos e conceituais que reforçam as 

orientações metafísicas presentes em um paradigma. Estas orientações, por um período 

mais ou menos longo, passam a determinar o modo de fazer pesquisas, de pensar a área 

de estudo, e a determinar exemplos do que seria uma boa ciência, estabelecendo 

critérios de possibilidades a priori, influindo em todo o desenvolvimento de 

determinadas área do saber e/ou impedindo-o a ir além pelos rígidos parâmetros do que 

é ou não considerado válido e digno de estudo. Leva-se, assim, com o tempo, a uma 

série de pesquisas pouco originais, socialmente pouco interessantes e quase sempre auto 

validantes (Feijó, 2003; Sheldrake, 2014).  

O reconhecimento dos limites de um paradigma ocorre quando começam a 
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surgir problemas a que o modelo convencional não consegue lidar, sendo 

desconsiderado por certo tempo, negligenciados ou racionalizados como frutos de uma 

má observação. Se eles continuam a aparecer e se acumulam, transbordando os limites 

do que é considerado “normal”, vencendo a resistência inicial, transformam-se em 

anomalias-desafios a ser enfrentados por uma minoria de ousados. O processo pode 

levar a um questionamento do modelo vigente e a uma crise epistemológica que, por 

fim, abre espaço para uma ruptura com a tradicional estrutura paradigmática (Kuhn, 

1996).  

 Neste momento, emerge a possibilidade de uma renovação de mentalidades pela 

ação dialógica problematizadora em uma área onde os antigos referenciais se mostram 

falhos, percepção esta rara entre especialistas durante a fase da “normalidade” que não 

questiona os pressupostos teóricos em vigor. Devido aos novos desafios, alguns destes 

especialistas passam a discutir os limites, as dificuldades de abordagem dos problemas 

dentro dos critérios de cientificidade aceitos e começam a levar em consideração novas 

ideias e reconstruções metodológicas ou teóricas, elaborados a partir de insights e novos 

pressupostos, por vezes bastante heterodoxos.  

 As novas ideias promovem o distanciamento, estranhamento ou mudança de 

referenciais para reavaliar as antigas percepções, possibilitando a crítica das teorias 

vigentes e a elaboração de hipóteses mais avançadas para lidar com os novos problemas.  

 Isto leva as maiores mentes, de determinada área do saber, a reconhecer que 

nada é rígido e nem que existem modelos ou certezas definitivas, por mais respeitáveis e 

úteis que tenham sido.  

 Percebe-se então que a ciência, como todo produto humano, é uma 

interpretação-tradução-construção-reconstrução que emerge de dentro de um contexto, 

com suas influências internas e externas. Isto resgata um entendimento histórico da 

percepção da realidade, revela novamente a importância da criatividade e, portanto, da 

subjetividade e permite um avançar na apreensão do mundo por reavaliações contínuas. 

Enfim, descobre-se que a “verdade” não é algo objetivo, que está lá fora, sutilmente 

imersa nos fenômenos estudados e independente do observador, mas que o 

conhecimento é uma construção-interpretação humana, fruto da interação entre 

observador e observado, da consciência ante fenômenos que estimulam a criação de 

explicações e modelos para compreender e assenhorar-se de determinados fatos.  
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Um processo conhecido de ruptura entre paradigmas divergentes, com 

consequências epistemológicas notáveis, ocorreu na Física do início do século XX, na 

época da emergência da Teoria da Relatividade e da Mecânica Quântica em relação à 

visão tradicional da mecânica newtoniana; na Biologia, avanços conceituais 

semelhantes surgem com a elaboração de Wallace e Darwin da teoria da evolução das 

espécies, em meados do século XIX e, mais recentemente, do impacto da noção de 

Ecologia. Na Psicologia, ruptura parecida ocorre com a escola da Gestalt e revolução 

psicanalítica, em dado momento, e das teorias existenciais e humanistas, em outro, 

dentre outros exemplos possíveis (Kuhn, 1996; Grof, 1988).  

Assim, as “novas descobertas e novas formas de pensamento evidenciaram as 

limitações do modelo newtoniano e prepararam o caminho para as revoluções 

científicas do século XX”, lembra o físico Fritjof Capra (1986: 65). 

3 – A superação do modelo cartesiano-newtoniano na ciência 

Nas últimas décadas do século XIX, ocorre o primeiro grande racha no domínio 

da visão mecanicista na Física com a descoberta do campo eletromagnético. Tudo 

parecia indicar que este campo tinha características bem próprias e uma existência 

independente da presença visível de corpos materiais definidos, rompendo as 

possibilidades consideradas válidas pelo modelo mecânico clássico (Capra, 1986; 

Sheldrake, 2014; Morin, 2005a). Na proposta newtoniana, o que existem são 

movimentos de partículas matérias que interagem mecanicamente em um espaço vazio 

definido, podendo ter suas trajetórias ou momento inercial modificado através de forças. 

Mas estas dependiam da existência de outros corpos materiais definidos para atuarem ou 

serem inferidas.  

A idéia de campo questionava essa visão e, de fato, levou muitos físicos a 

lidarem com ela de um modo dúbio: usavam o conceito de campo pela sua utilidade ao 

mesmo tempo em que não acreditavam que ele fosse possível. No “futuro”, esperava-se, 

o conceito teria de ser entendido dentro de critérios puramente mecanicistas, o que não

ocorreu, pelo contrário: novas descobertas fizeram com que a estrutura newtoniana 

fosse ainda mais questionada. Einstein, por fim, declarou já no século XX que “os 

campos eletromagnéticos são entidades físicas independentes que podem viajar através 

do espaço vazio e não podem ser explicadas mecanicamente” (Capra, 1986: 65).  
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 Na verdade, o conceito de campo eletromagnético é um dos mais básicos da 

eletrodinâmica e foi graças a ele que houve a abertura não apenas para o 

desenvolvimento tecnológico dos transistores aos lasers, mas dos trabalhos teóricos que 

levariam às revoluções tanto da física relativística de Einstein quanto da física 

subatômica de Heisenberg, Bohr, Pauli, De Broglie e outros. 

 De acordo com Fritjof Capra, 

 No final do século XIX, a mecânica newtoniana tinha 

perdido seu papel de teoria fundamental dos fenômenos 

naturais. Os conceitos da eletrodinâmica de Maxwell e da teoria 

da evolução de Darwin superavam claramente o modelo 

newtoniano e indicavam que o universo era muitíssimo mais 

complexo do que Descartes e Newton haviam imaginado. Não 

obstante, ainda se acreditava que as ideias básicas subjacentes à 

física newtoniana, embora insuficientes para explicar todos os 

fenômenos, eram corretas. As primeiras três décadas do nosso 

século (XX) mudaram radicalmente essa situação. Duas 

descobertas no campo da física, culminando na teoria da 

relatividade e na teoria quântica, pulverizaram todos os 

principais conceitos da visão de mundo cartesiana e da 

mecânica newtoniana.  A noção de espaço e tempo absolutos, as 

partículas sólidas elementares, a substância material 

fundamental, a natureza estritamente causal dos fenômenos 

físicos e químicos e a descrição objetiva da natureza – nenhum 

desses conceitos pôde ser estendido aos novos domínios em que 

a física agora penetrava (Capra, 1986: 69). 

 A biologia, com a teoria da evolução das espécies, por um lado, e da Ecologia, 

por outro, apresentava a realidade dos níveis de complexificação e interação crescente 

dos seres vivos com seu meio, o que entrava em choque com a segunda lei da 

termodinâmica, ou entropia, que dizia que o nível de desorganização de um sistema 

físico tende a aumentar com o tempo. Isso parecia ser persistentemente questionado no 

reconhecimento da evolução e desenvolvimento adaptativo das espécies. Do mesmo 

modo, a intricada rede de inter-relação simbiótica entre a biosfera e a geologia escapava 

a um determinismo estrito unilinear o que acabou por exigir novos conceitos sistêmicos 

que só agora começam a ser assimilados (Morin, 2005 c; 2010a). 
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Começou-se a perceber que existem níveis diferentes e simultâneos na expressão 

de vários fenômenos e que instâncias mais complexas, como a dos sistemas abertos das 

estruturas dissipativas – como Prigogine iria demonstrar (2006) – possuem 

características organizacionais bem diversas que são impossíveis de se prever a partir 

das características das de suas bases físicas mais simples.  

Cresceu também a consciência de que utilização do método analítico tradicional, 

nos fenômenos da vida, mostrou-se mais útil para matar a realidade viva, forçando a 

encaixar-se nos padrões esperados pelo modelo cartesiano, que para compreendê-la em 

suas características sistêmicas reais. 

De fato, os chamados pilares de certezas da ciência clássica (Morin, 2005 a; 

2013), que incluíam a crença no determinismo absoluto, na superioridade do método 

analítico e no valor de prova da dedução e indução, bem como da impossibilidade da 

contradição lógica, foram seriamente abalados pelo desenvolvimento dos saberes no 

século XX. 

Em 1905 Albert Einstein demonstrou que massa e energia são, 

fundamentalmente, a mesma coisa em dois estados físicos diferentes. Isso indiretamente 

ajudou no desenvolvimento da física quântica que chegou a uma conclusão importante e 

grave, em meados dos anos 20, que abalava totalmente a visão materialista tradicional: 

no nível fundamental, as esperadas partículas fundamentais não são partículas, nem 

matéria, nem mesmo existe algo como um elemento que seja mais fundamental que 

outro, muito ao contrário, as constituintes atômicas (e os próprios átomos) não passam 

de interações complexas de energia, formando uma rede sutil e multidimensional de 

dinamismo local e não local, com muito pouco da linearidade causal, ou determinismo, 

tão próprio e caro ao modelo tradicional cartesiano-newtoniano de ciência. Na verdade, 

o mundo inteiro, ao nível atômico, está mais para uma imensa rede de energia em

permanente processo de mudança, dançando não de acordo com uma melodia 

homofônica determinista, mas em uma complexa harmonia de eventos probabilísticos.  

Já no outro extremo, a teoria da relatividade geral de Einstein unia, em um 

mesmo contínuo, o espaço e o tempo onde a estrutura de causalidade e eventos comuns 

dentro da física newtoniana deixava de funcionar na presença de grandes corpos 

massivos (como as estrelas) ou em corpos (inclusive atômicos) que se movimentassem a 

grandes velocidades (Capra, 1986; Grof, 1988). 
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Também a lógica aristotélica e a geometria de Euclides, adotadas por Newton, 

com ênfase no princípio da causalidade estrita e da não contradição, foram derrubados 

por novas descobertas que levaram ao princípio da Incerteza de Werner Heisenberg, por 

um lado, e pelo princípio da Complementaridade Onda-Partícula, de Niels Bohr, 

ambos físicos teóricos.  

Heisenberg demonstrou que a concepção de uma causalidade linear inexiste ao 

nível atômico. Ainda mais herética foi sua proposta de que o próprio observador, ao 

tentar descobrir algo, como posição ou movimento de um átomo, interferia no 

comportamento deste por meio da elaboração dos experimentos e na abordagem de 

observação, o que derrubava o ideal iluminista e positivista de objetividade absoluta. Já 

Niels Bohr, por sua vez, demonstrou que, como ocorre com os seres humanos, um 

mesmo ente atômico pode apresentar manifestações opostas e aparentemente 

excludentes ao mesmo tempo: poderia se comportar tanto como uma espécie de 

partícula, tendo uma “estrutura” coesa definida, como, ao contrário disso, apresentar-se 

como uma onda a se espalhar pelo espaço em todas as direções. Parecia que o mundo 

atômico seria um reflexo do mundo humano, onde um respeitável senhor pode ser um 

competente matemático durante o dia e um insano beberrão durante a noite. 

Isso tudo levou os físicos teóricos mais avançados a verem a lógica clássica e a 

física clássica como modalidades especiais de aplicabilidade limitada a certos níveis 

restritos da realidade, sendo esta imensamente mais complexa do que se poderia 

imaginar (Capra, 1986; Morin, 2011). As regras da geometria plana e espacial também 

foram desfeitas tanto pela física quântica quanto pela cosmologia, só tendo uma 

aplicação – e ainda assim imperfeita – em áreas de dimensões médias. A cosmologia 

derrubou toda e qualquer possibilidade de termos um conhecimento preciso do universo 

com a descoberta não apenas de astros e galáxias a distâncias impossíveis de serem 

corretamente imaginadas, mas da existência de matéria e energia de uma modalidade 

diferente e ainda desconhecida, denominadas, pela nossa ignorância, de “escuras”. 

Como se tudo isso ainda não bastasse, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung 

(Guimarães, 2004) iriam igualmente demonstrar que a psique humana segue certa 

simetria com os paradoxos do mundo atômico e relativístico: a razão humana é apenas 

uma ponta muito pequena e imperfeita, influenciada e por vezes suplantada por uma 

“estrutura” ainda mais profunda onde as noções de tempo e espaço são igualmente 
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inexistentes – a região do inconsciente, fonte das emoções, desejos e elaborações 

mentais diferenciadas com uma lógica própria e fonte da intuição, criatividade, paixões. 

Na região fronteiriça da bioquímica, Ilya Prigogine demonstrou a paradoxal 

realidade das “estruturas dissipativas”, sistemas químicos que se organizam e podem 

interagir com o meio, trocando material e informação através de ações não lineares 

(derrubando o determinismo clássico), adaptando-se, complexificando-se com o tempo, 

neste processo de interação com o ambiente. Isso não só contradiz o princípio da 

entropia, como parece estabelecer que o processo de simbiose, ou seja, de 

retroalimentação e cooperação entre parte e todo, existe em todo e qualquer sistema 

aberto, que se faz mais plenamente visível nos sistemas vivos. O princípio da auto-

organização de Prigogine, estabelecido em concordância com a teoria geral dos 

sistemas de Ludwig von Bertalanffy (2008), expôs toda a inadequação limitante do 

modelo mecanicista na biologia (Prigogine, 2006; Morin, 2005 a; 2005b). 

A teoria mecanicista baseia-se na metáfora da máquina. Mas é 

apenas uma metáfora. Os organismos vivos oferecem melhores 

metáforas para os sistemas organizados em todos os níveis de 

complexidade, inclusive moléculas, plantas e grupos de 

animais, todos os quais são organizados em uma série de níveis 

abrangentes em que o “todo” em cada nível é mais do que a 

soma das partes, que, por si sós, são “todos” em um nível mais 

inferior. Até mesmo os defensores mais ardorosos da teoria 

mecanicista insinuam princípios organizadores intencionais nos 

organismos vivos na forma de genes egoístas ou programas 

genéticos. À luz da teoria do Big Bang, todo o universo 

assemelha-se mais a um organismo em desenvolvimento do 

que a uma máquina que está lentamente ficando sem vapor 

(Sheldrake, 2014: 64, destaques nossos). 

Todas estas descobertas trazem implicações epistemológicas graves, por vezes 

desnorteadores, que ainda estão em ação, atingindo profundamente a presunção das 

duas das mais antigas certezas em que antes se baseava a filosofia e a própria visão 

idealizada da ciência:  

a) A primeira foi a comprovação de que o conhecimento pode evoluir por

rupturas e cortes epistemológicos e não, como se pensava, pelo constante e
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rotineiro acúmulo linear de dados (Kuhn, 1996);  

b) A segunda, e ainda mais importante: pelo embate de forças durante os 

períodos de crise paradigmática, ficou claro que os critérios de validade e 

aceitação daquilo que é considerado científico está mais próximo do 

estabelecimento e aceitação de convenções entre grupos de especialistas, 

envolvendo condicionantes culturais, políticos e emocionais, do que da 

veracidade ou lógica das teorias e explicações em si mesmas, que podem ser 

descartadas em um momento para serem aceitas em outro, demonstrando a 

historicidade do trabalho científico.  O ideal de objetividade científica e da 

pureza da racionalidade atemporal, tal como pretendido pelo positivismo e 

toda a tradição derivada de Descartes, ficou, assim, seriamente 

comprometido.  

 Apesar destes avanços, descobertas e transformações perceptuais, a concepção 

mecanicista ainda é a dominante nas áreas acadêmicas, políticas e administrativas em 

grande parte por ser a mais apropriada à mentalidade de uma civilização contaminada 

pela ideologia capitalista e sua divisão antagônica de classes. 

 4 – “As meras ciências de fatos criam meros homens de fatos” 

 A crítica do paradigma mecanicista não ocorreu apenas em áreas restritas ou 

especializadas das ciências ditas da natureza. Também a reflexão filosófica, já no século 

XIX, vinha questionando o problema da ciência, da cientificidade e do cientificismo, 

apontando falhas e implicações de uma ideologia baseada na crença da certeza da 

ciência – certeza que, aliás, não pode existir sob pena de transformar a própria ciência 

em dogma, transformando-a em cientificismo ou cientismo (Feijó, 2003; Popper, 2005).  

 Após a morte de Edmund Husserl (1859-1938),  veio à público um de seus 

textos mais contundentes, intitulado A crise das ciências europeias e a fenomenologia 

transcendental, publicado em 1959. Neste texto, Husserl retoma uma crítica já presente 

em Nietzsche e em Bergson (Reale & Antiseri, 2006) sobre as implicações do 

desenvolvimento do cientificismo, ou seja, da ideologia baseada nas práticas da ciência, 

mas que, transpondo o espaço propriamente científico, estabelece o método cartesiano 

como o único válido, a visão mecanicista como a mais correta e a linguagem dita 

objetiva como regra para explicar tudo, da matéria à esfera das relações sociais.  
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Por crise das ciências Husserl não se refere à questão dos critérios e 

competência da ciência, ou critérios de cientificidade, validade e utilidade dos saberes 

científicos, em si reais, mas sim à “crise do que elas, ciências em geral, têm significado 

e podem significar para a existência humana” (Reale & Antiseri, 2008: 184). Em outras 

palavras, sua crítica está centrada no potencial negativo da modelagem perceptual 

causada por paradigmas impostos à esfera da complexidade humana. É a mesma crítica 

feita por Horkheimer – e pela Escola de Frankfurt – sobre a razão que se reduz ao 

meramente instrumental (Horkheimer, 2007),  e que Morin (2001) denomina de falsa 

racionalidade: a racionalidade sem alma, sem consciência, imposta na forma de 

pensamento tecnocrático, incapaz de compreender, por lhe faltar a capacidade de 

empatia, o vivo e o humano, mas que ainda assim posta-se como a única válida. 

A preocupação de Husserl estava em problematizar o fato de que algo como 

explicações e teorias, que são as traduções e percepções formalizadas da realidade – 

portanto, criações humanas –, deixaram de ser assim entendidas pelas pessoas passando 

a ser acetas como realidades à parte delas, exercendo grande influência sobre elas – a 

esfera da noologia, onde as ideias humanas se tornam independentes dos homens, 

exercendo pressão sobre eles (Morin, 2005 d; 2010a). Em outras palavras, tomam-se 

teorias e explicações não como traduções e interpretações, mas como descrições 

definitivas, obtidas dos próprios fatos. Se tais explicações surtem efeitos econômicos 

visíveis, o modelo que as estruturaram passa a ser aceito como inevitável, criando novos 

problemas (Morin, 2005a; 2005b; 2011).  

As ciências, atreladas a descrições objetivas, ou do fato observável, 

condicionam, portanto, a percepção das pessoas. Tomadas como referenciais de 

racionalidade, o cientificismo acaba por produzir homens condicionados, pragmáticos, 

frios e impessoais, verdadeiros Darth Vaders presentes não em uma mítica galáxia 

distante, mas aqui e agora, representando o “lado sombrio da Força” dos paradigmas. 

Assim, para Husserl: 

A exclusividade com que, na segunda metade 

do século XIX, a visão de conjunto do homem moderno 

se deixou determinar pelas ciências positivas, e com 

que se deixou deslumbrar pela “prosperity” que dai 

derivava, significou o afastamento dos problemas 

decisivos para uma autêntica humanidade. As meras 
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ciências de fato criam meros homens de fato (Cit. In 

Reale & Antiseri, 2006: 184). 

As consequências da adoção acrítica de padrões instrumentais 

pretensamente “objetivos” são à médio e longo prazo potencialmente danosas, pois a 

razão prática transforma-se em racionalismo formal, focalizado na especialização 

impessoal de funções estereotipadas, desencaixando as relações sociais de seus aspectos 

qualitativos. Segue-se que em um quadro assim acentua-se o egoísmo e enfraquece-se a 

solidariedade.  Estabelece-se uma homogeneização ideológica que produz mais 

autômatos que propriamente pessoas, crescentemente incapazes de desenvolver uma 

razão sensível, relacional, mas prontas e adaptadas a reagirem, à maneira behaviorista, e 

de forma agressiva, a estímulos impostos48.  

Nenhum valor significativo, nenhum aspecto qualitativo que estimule ou dê 

sentido à vida, além do mero acumular (de bens, poder, capital) é fornecido dentro deste 

quadro racionalizado. Todos os problemas considerados mais caros aos indivíduos são 

encarados como secundários e restritos à esfera privada, pessoal e, portanto, distante das 

relações “racionais” de produção. O modelo corporativo, com sua ênfase à 

sobrevivência da ficcional “pessoa jurídica”, exige o sacrifício das pessoas físicas 

reais, que se anulam enquanto tais, tornando-se partes descartáveis, nunca aceitas como 

sujeitos de ação reflexiva numa estrutura tecnocrática, e tudo isso em nome de uma 

administração “científica”. 

Escreve Husserl, de forma bastante direta, no seu já citado A crise das ciências 

europeias: 

Na miséria de nossa vida (...) esta ciência nada 

tem a dizer-nos. Ela exclui, de princípio,  justamente os 

problemas que são os mais perturbadores (...): os 

problemas do sentido e do não-sentido da existência 

humana em seu conjunto. (...) Eles, definitivamente, 

referem-se ao homem em seu comportamento diante do 

mundo circundante, humano e extra-humano, ao 

homem que deve escolher livremente, ao homem que é 

livre para plasmar racionalmente a si mesmo e o mundo 

48 Charlie Chaplin foi particularmente feliz em satirizar a alienação promovida pelo cientificismo aplicado 

às relações de produção em seu clássico filme Tempos Modernos, de 1936. 
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que o circunda. O que tem a dizer esta ciência sobre a 

razão e a não-razão? O que tem a dizer sobre nós, 

homens, enquanto sujeitos dessa liberdade? 

Obviamente, a mera ciência de fatos não tem nada a nos 

dizer a este respeito: ela abstrai exatamente de qualquer 

sujeito (...) (Reale & Antiseri, 2006: 199).  

Ora, não é o resgate do homem e da mulher, enquanto sujeitos reflexivos e 

ativos, do mar agitado da sociedade moderna a proposta pedagógica fundamental de 

Paulo Freire? Não é a crítica à uma babel fragmentada de saberes e seu papel alienador 

o problema que Edgar Morin quer superar através de seu pensamento complexo,

resgatando a capacidade das pessoas a pensarem e agirem transdisciplinarmente?  Sendo 

este o caso, ambas as propostas são “hereticamente” complementares e harmônicas 

entre si, constituindo posicionamentos precisos contra a interpretação mecanicista em 

suas várias faces e consequências sociais49, constituindo-se uma poderosa ferramenta 

crítica para pensadores, formadores de opinião e profissionais da Educação. 

5 – Conhecimento, política e poder 

A crítica de Husserl ao reducionismo mecanicista é similar à crítica feita por 

Morin aos excessos do método cartesiano, como se pode constatar do conteúdo dos seis 

volumes de seu O Método. Porém, ele vai mais além do que Husserl. Sua epistemologia 

abrange as estruturas conceituais semiconscientes e inconscientes, condicionantes das 

ações pessoais, questionando também os critérios de veracidade e fatalismo que se 

atribuem às instituições burocratizadas, públicas ou privadas. 

Em seus estudos, está constantemente presente a crítica da noção de uma 

“verdade” que se pretende, ilusoriamente, construída de modo contínuo, sem conflitos e 

sem interferências subjetivas e culturais (Morin, 1998). Uma “verdade” que encobre 

uma modalidade de ação política, já que dominada por poucos, em áreas restritas, 

herméticas, de estrito poder do especialista fechado em seu próprio pequeno feudo 

departamental, torna-se fator de desentendimento e má interpretação se não for 

trabalhada para ser compreendida por outros. É preciso, diante disto, lutar por uma 

49 As características da crítica ao paradigma mecanicista do pensamento de Edgar Morin e Paulo Freire 

serão discutidas nos capítulos V e VI. 
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Democracia cognitiva que salvaguarde a Democracia social da ditadura dos sistemas 

peritos. 

A razão deste estado de coisas é descrita por Edgar Morin da seguinte forma: 

Os desenvolvimentos da ciência levam, porém, 

à redução do campo de competência dos cidadãos. Por 

quê? Porque, de um lado, o conhecimento científico é 

cada vez mais formalizado, mais apoiado em 

procedimentos matemáticos, torna-se hermético para 

a maioria dos cidadãos, e mesmo de especialistas 

para especialistas. De outro lado, os cidadãos são 

mantidos à distância pela técnico-ciência (...) mas a 

técnica e, ainda mais, a indústria precisam da ciência 

para produzir seus objetos. Desta forma, a técnica, a 

indústria e o Estado alimentam a ciência que, ela 

própria, os anima. Isto cria uma máquina que produz 

especialistas. Ora, é evidente que um número muito 

grande de problemas de importância vital para os 

cidadãos escapam de sua competência, 

permanecendo em poder desses peritos (Morin, 

2008a: 33, com destaques nossos). 

A divisão entre departamentos especializados e entre especialistas - os assim 

chamados sistemas peritos de Anthony Giddens (1997) – e destes para com o senso 

comum do comum dos leigos, condicionou a opinião e o imaginário público de tal 

forma que a maior parte das pessoas aceita esta divisão como uma fatalidade natural, 

conformando-se a ela. Repentinamente, a própria civilização ocidental que se orgulha 

tanto de ser racional condicionou boa parte de seus cidadãos a verem a si mesmos como 

incapazes de pensar ou decidir sobre questões que lhe afetam ou dizem respeito, por 

serem leigos – como se a capacidade de ser racional fosse um talento restrito a uns 

poucos iniciados. O resultado é que quase tudo, no atual estágio da Modernidade, 

passou a ser de responsabilidade dos especialistas (Alves, 1991).  

Disto resulta uma nova estrutura de poder, onde uma minoria detém o pretenso 

conhecimento para dirigir a maioria por meio de saberem especializados, dispersos ou 
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muito pouco articulados. Neste sentido, o senso de busca de uma compreensão ampla e 

dialógica da realidade geral fica bastante comprometido, como comprometido fica 

igualmente a noção de democracia. Como exemplo dramático, temos o embate 

econômico, temos a luta de uma Grécia, de uma Irlanda, de uma Espanha e de um 

Portugal entre o bem-estar democrático de sua população e a obediência imperial às 

receitas “racionais” impostas do FMI e pela Troika, sem que se percebam os interesses 

reais por trás destas imposições – entre eles, o de solapamento da Democracia em prol 

de uma cada vez mais visível Plutocracia financeira – a mesma que deu início à crise 

econômica de 2008 e uma das únicas a se beneficiar da mesma. 

A escola convencional ou tradicional repercute tal estado de coisas, pois 

assimila, sustenta e é conformada por esta realidade. O processo educativo tradicional é 

centrado no currículo pré-estabelecido e nunca no educando, sem levar em conta as 

condições reais de aprendizagem do aluno, sua pessoa desejante e sonhadora, tampouco 

seu contexto social, mas sim as imposições do Mercado – aliás, a educação é tratada 

como mais uma modalidade de mercadoria, com valor e sentido econômico e não, de 

fato, como direito inalienável do homem. 

A ênfase na especialização aprofunda o conhecimento em domínios pontuais, 

mas estreita igualmente a capacidade de entender suas ligações com seu contexto e com 

ações horizontais, sistêmicas e multidimensionais, participativas e integrativas como a 

própria vida. 

Como esperado, um sistema de educação baseada nesta ordem é rigidamente 

hierarquizado. Pior, tem forte ênfase elitista, meritocrática, bastante longe de um ensaio 

de democracia cognitiva. A escola reproduz a pirâmide de poder de uma sociedade 

baseada na divisão de classes. Segundo Libâneo (1986: 24), 

Na relação professor-aluno, há o predomínio da 

autoridade do professor que exige atitude receptiva e 

impede qualquer comunicação entre alunos no decorrer 

da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de 

verdade a ser absorvida. Em consequência, a disciplina 

imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e 

o silencio. A aprendizagem é receptiva e mecânica,

garantida pela repetição. A avaliação se dá por 
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verificações de curto e longo prazo e o reforço, em 

geral, é de uma forma negativa (punições, notas baixas) 

ou positiva, com classificações. 

Temos como herança de um paradigma verticalista, uma educação 

antidemocrática, antidialógica, partícipe de um complexo jogo de poder que sabe 

separar e compartimentalizar muito bem, mas reúne, dialoga e estimula muitíssimo mal. 

A educação associada a este paradigma prepara, quando muito, o educando para fazer 

parte de uma passiva massa muda, sem traços distintivos. 

6 – A democracia dialógica e a ditadura das especializações 

Em seu artigo intitulado “ciência, democracia, civismo e ética”50, Edgar Morin 

discute a relação intima destes quatro elementos, sempre influenciados pelo contexto 

histórico.  

Uma democracia real, bem sucedida, fundamenta-se na existência de um 

mínimo de consenso que permita a liberdade e interação de opiniões que se confrontem 

no nível das ideias para provocar consequências práticas, havendo realmente interfaces 

que permitam tal comunicação. Paradoxalmente, o especialista, aquela pessoa que se 

condicionou a saber muito de uma parte bastante restrita de sua área de conhecimento, 

tem uma imensa dificuldade de se relacionar com outros especialistas, sejam da mesma 

ou de outras áreas.  

Com isso, a cultura científica converteu-se em 

uma cultura de especialização, na qual cada disciplina 

tende a se fechar e a se tornar esotérica, não apenas para 

o cidadão comum, mas também para os especialistas

das outras disciplinas (Morin, 2010b: 209). 

A fragmentação excessiva, o reducionismo, destrói os canais de entendimento 

entre as ilhotas disciplinares. Isolando-se, tais ilhas permitem a eclosão de um clima de 

exclusivismo, desconfiança e desentendimento entre os departamentos acadêmicos. Se 

isso ocorre nos centros de excelências que deveriam ser as universidades não causa 

surpresa que o mesmo se repita também nas demais instituições e estruturas sociais que 

se espelhem nestes socialmente reconhecidos centros de saber.  

50 Cf. Pena-Vega, Almeida & Petraglia, 2008: 31-37. 
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Em contraposição ao paradoxo de tudo isso deveria estar a democracia real. 

A democracia de fato deveria permitir e incentivar o debate, a reflexão livre a 

partir do confronto de ideias, o que certamente gerará conflitos, que podem ser positivos 

se canalizados para a discussão do conteúdo e problemas de interesse geral. Se não for 

esse o caso, a democracia, se existe, é usada em proveito de uns, mas negada a outros, 

quase sempre a maioria, se os interesses dos primeiros são contrariados. 

Morin destaca, no artigo citado, que não é apenas a presença de conflitos que 

fazem a democracia, mas a participação ativa e real dos cidadãos a refletir sobre os seus 

problemas. A força deste modelo de cidadania está justamente na acepção de igualdade 

de direitos, entre eles, o de pensar e de se expressar. A questão é saber se atualmente 

esta estrutura comunicativa e participativa é implementada e se as instituições, 

especialmente, as econômicas, permitem tal democracia e se existem meios de formação 

adequada para ajudar as pessoas a se tornarem efetivamente cidadãos reflexivos. 

Caso a resposta seja negativa, a democracia deixa de ser real e se torna um mero 

rótulo de fantasia para encobrir a rigidez de uma divisão de classes, seja econômica ou 

disciplinar. Ou pior, passa a ser uma mentira usada para enganar e encobrir interesses 

autoritários.  Para justifica-la, a aura de autoridade pode ser utilizada como instrumento 

de manipulação e atenuação das forças democráticas, como aponta Paulo Freire (1982; 

2010). É assim que há um eterno retorno ao velho e desacreditado “argumento da 

autoridade” como elemento ideológico de controle do pensamento crítico e 

obnubilação do conhecimento sensível.   

Ao lembrarmos que são quatro as funções que constituem a psique humana – a 

sensação, a emoção, o pensamento e a intuição (Jung, 2006) –, a hipertrofia de uma 

delas, desconsiderando as demais, levará fatalmente a um desequilíbrio patológico. 

A implicação social, talvez a mais trágica, da divisão disciplinar em áreas 

fechadas está em que o cidadão comum é levado a acreditar que é incapaz de encontrar 

uma relação entre elas e, perdido no meio de tantas especialidades, torne-se impedido de 

refletir sobre a sua realidade. Portanto, a responsabilidade sobre as questões 

fundamentais que afetam sua vida escapariam às suas capacidades, levando-o a 

acomodar-se. Toda a responsabilidade passa a ser projetada e outorgada aos experts, às 

vezes com consequências contrárias às esperadas. Como lembra Morin,  
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 (...) não só a visão dessas pessoas é 

compartimentada, em função do seu campo de 

especialização, mas também, frequentemente, a 

quantificação e a eliminação daquilo que não é 

mensurável tende a fazê-los ignorar os fatores humanos 

e culturais (in Pena-Vega, Almeida & Petraglia,  2008: 

34). 

Se a ciência, em seus campos de estudos mais avançados, suplantou o paradigma 

mecanicista e ajuda de modo variável na elaboração de um novo pensamento 

paradigmático compatível com uma nova visão de mundo mais sistêmica (holística, 

ecológica, em rede ou em pensamento complexo), ainda assim o padrão cartesiano é 

dominante no pensamento e atitudes das pessoas, dos especialistas e das academias. 

Não se muda mais de trezentos anos de percepção reducionista em apenas algumas 

décadas sem que se enfrente diversas resistências. Ademais, é atribuído ao dramaturgo 

George Bernard Shaw uma frase que diz que toda nova forma de pensar diante de um 

padrão estabelecido é sempre atacada como sendo uma heresia, o que a história 

confirma. 

7 – Dialogicidade, democracia cognitiva  e solidariedade 

O fim do século XX iniciou uma convivência conturbada entre o antigo padrão 

de percepção mecanicista e os primeiros ensaios de um novo paradigma, ainda em 

formação, mas cujas linhas mestras já podem ser compreendidas em três vertentes: uma 

abordagem progressista, basicamente epistemológica e voltada para a práxis 

esclarecedora das implicações socioambientais das ações humanas; a visão holística, 

que busca compreender as relações e interações entre partes enquanto realidades 

concretas a emergir e diferenciar-se das partes constituintes de um todo; a teoria da 

complexidade, que engloba as duas precedentes, incentivando o processo de integração 

interdisciplinar de saberes para um enriquecimento aberto e transdisciplinar da 

percepção de homem e mundo. Contudo, estes ensaios por suas características 

iconoclastas em relação ao modelo dominante, estão longe de se impor, apesar de sua 

crescente aceitação. 

Excluídos da relação contextual em diferentes níveis – lembrando que conceitos 

como contexto, história ou ambiente não fazem sentido no método cartesiano - a 
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compreensão das motivações para as ações humanas se torna impossível. Compreender 

e explicar são coisas diferentes. Compreende-se porque alguém age de certa forma ao 

invés de outra, embora a pessoa pudesse agir de outra forma. Explica-se porque um gás 

é inflamável sempre. Compreender implica reconhecer motivos e possibilidades; 

explicar implica reconhecer regras, causas e efeitos constantes. Compreender exige 

empatia e ressonância de sentimentos, explicar exige o reconhecimento intelectual de 

objetos.  A educação deve levar em consideração ambas as capacidades: compreende-se 

o homem e a cultura, explica-se os fenômenos causais da natureza. Isso implica ir além

do mero racionalismo instrumental, abrindo espaço à razão sensível, à empatia, ao 

intuitivo, como ocorre, por exemplo, na obra de um Gaston Bachelard ou de um Edgar 

Morin.  

Uma reforma de mentalidades, que propicie uma abordagem integrativa e 

relacional dos problemas implica necessariamente a democracia e esta, em 

dialogicidade, compreensão contextual e capacidade de captar o relacionamento 

horizontal compreensivo, ao lado do hierárquico. Isto é a compreensão: a aceitação do 

individual, do único, do humano em seu contexto. A explicação causal se dá para o que 

é constante e genérico, portanto, menos próximo da subjetividade e, por isso, muitas 

vezes pouco interessante. A utilidade da análise dispersiva deve ser complementada pela 

síntese integrativa e compreensiva se queremos uma educação realmente integral. 

O condicionamento atual à fragmentação, à explicação e à meritocracia é 

reforçado pelo reconhecimento social do especialista. O pressuposto implícito à 

meritocracia é a do desnível intelectual: faltaria à maioria das pessoas conhecimento e 

experiência, ou mesmo capacidade de entendimento ou compreensão de sua própria 

realidade.  

Pessoas assim tratadas como leigas, ignorantes ou pouco instruídas, são 

impedidas ideologicamente, como já criticava Paulo Freire (2009; 2010), de se 

perceberem como agentes inteligentes, criadores e transformadores de sua própria 

história. Criou-se uma ditadura da meritocracia e da especialização em detrimento de 

uma transdisciplinaridade para uma humanidade solidária. E é contra isto que Morin (e 

também Freire, como se faz presente na Pedagogia do Oprimido e na Pedagogia da 

Esperança) se manifesta: 

Constatamos, então, uma tendência à 
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desapropriação dos cidadãos, que são mantidos em uma 

espécie de ignorância selvagem relativamente a estes 

problemas fundamentais, decididos pelo alto escalão. 

Daí a necessidade de uma democracia cognitiva, que 

implica um esforço histórico de fôlego. É evidente 

que, nessa democracia cognitiva, é preciso aumentar as 

relações entre ciências e cidadãos. Esse esforço 

histórico reclama transformações no interior das 

próprias ciências, levando algumas delas a adquirir um 

caráter mais organizador, que as tornem mais 

inteligíveis à consciência dos cidadãos, como, por 

exemplo, a ecologia ou as ciências da Terra (...) (Morin, 

2010b: 34, destaques nossos). 

Paulo Freire, em sua Pedagogia do Oprimido, escrito no exílio no Chile, nos 

anos 60, já destacava em todas as diversas modalidades de saber que constituem a 

cultura produzida pelo homem, que o foco central do ensino deve ser sempre o ser 

humano, o agente que produz a cultura, em suas múltiplas dimensões: biopsicossocial, 

política, ética e relacional com seu meio. O educando deve ser levado a, mais do que 

colecionar informações, ter um bom entendimento do meio cultural que o sustenta 

através do uso da capacidade de refletir causas, efeitos e relações entre elementos, 

compreendendo a ação humana e vendo-se também como sujeito de ação e 

transformação. 

Compreendendo-se o educando enquanto pessoa sensível, podemos ter a 

esperança da superação da visão negativa de homem no paradigma mecanicista, vendo-

o não mais como um animal a ser adestrado, como na interpretação do Behaviorismo de 

Skinner, ou como uma tabula rasa, na tradição do empirismo de Locke, mas como um 

ser criativo, participativo, inteligente. 

Freire e Morin, cada um ao seu modo, promovem uma desconstrução do mito 

moderno do racionalismo instrumental e do conhecer como modalidade privativa de 

poder51, acessível apenas a uma minoria de iniciados. Na contundente colocação de 

51 De certa forma, o mito do Dr. Fausto, mais conhecido na versão de Goethe, e o romance Frankenstein, 

de Mary Shelley, são representações simbólicas e arquetípicas da crença no poder da razão instrumental 

que, ao não integrar aspectos sensíveis, intuitivos, emocionais e reflexivos, acabam por provocar 

consequências contrárias às esperadas. Poderíamos ousar dizer que Fausto e Frankenstein são mitos 

representativos da Modernidade. 
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Paulo Freire, “é preciso primeiro que, os que assim se encontram negados no direito 

primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito, proibindo que esse assalto 

desumanizador continue” (Freire, 1993: 79). A educação, em seus níveis fundamental, 

médio e universitário, deve ser eminentemente democrática, dialógica, centrada nas 

capacidades de curiosidade, criatividade e inventividade dos educandos. 

O desenvolvimento de nossa civilização individualista 

tende a degradar as solidariedades pessoais que, em graus 

diferentes, existiam no passado, inicialmente na família 

ampliada, nas cidadezinhas, nos bairros. Ao mesmo tempo, 

foram organizadas solidariedades necessárias, como a 

Seguridade Social. No momento em que a pessoa precisaria de 

solidariedade imediata, pessoal, amigável, constatamos, no 

entanto, uma carência de nossa civilização. (...) A 

monetarização generalizada (...) favorece o egocentrismo e o 

interesse pessoal. Por conseguinte, encontra-se colocado o 

problema das origens da moral, a saber, a solidariedade (Morin, 

2008a: 35). 

Portanto, para Morin (2008 a) e Freire (2010) faz-se necessário o renascimento 

de uma Educação democrática e envolvida de fato com uma ética condizente com os 

saberes mais avançados da atualidade, superando a interpretação mecanicista e sua ética 

classista, no despertar de dois sentimentos: o da responsabilidade e o da solidariedade. 

8 – Síntese do capítulo 

A ciência contemporânea foi estimulada a reavaliar as premissas da visão 

mecanicista clássica, superando-a. Em seu lugar, as reflexões e implicações advindas 

das descobertas de diversas áreas do saber começam a elaborar um novo modelo 

paradigmático que possui traços eminentemente sistêmicos, formando agora uma tela 

dinâmica da realidade, uma percepção de mundo como uma rede de trocas e permutas 

de materiais e informações, que superam a visão mecanicista tradicional. Contudo, o 

impacto e alcance deste novo paradigma em formação ainda não abalou a totalidade do 

tradicional edifício acadêmico e institucional e de suas instituições burocráticas, ainda 

imersas no modelo cartesiano-newtoniano.  

A fragmentação dos saberes, associada ao reconhecimento cultural da figura do 
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especialista e dos sistemas peritos, acaba por formalizar o uso político do conhecimento. 

A meritocracia impede a eclosão de uma real democracia onde vozes diversas possam 

apresentar e discutir pontos de vista diferentes, sem que sejam reprimidas por uma 

pretensa superioridade calcada na diferenciação formal baseada nas qualificações 

acadêmicas que, de resto, só estão disponíveis para uma minoria.  

A democracia cognitiva baseia-se numa reformulação da educação não mais 

centrada na figura do especialista (que continuará a existir) ou numa hierarquia rígida de 

acesso disciplinar, mas na dialogicidade horizontal que promova a maturação de 

consciências, estimulando a utilização crítica das informações, de modo a promover a 

vida, a maturidade afetiva e a melhoria das relações sociais, por cabeças bem-feitas ao 

invés de bem cheias. 
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Capítulo 5 

 

O pensamento Complexo de Edgar Morin 

 

   A ciência está bem ligada à empresa, ao Estado. Ela está 

muito pouco próxima do cidadão. Isso se tornou um problema 

cada vez mais grave, visto que a ciência e a técnica invadem o 

campo da vida civil, os problemas da paternidade, da 

maternidade, da vida, da morte. Os cidadãos tendem a ser 

privados da ciência. A finalidade de nosso esforço seria, 

evidentemente, uma democracia cognitiva, ou seja, uma 

democracia em que o conhecimento e a competência possam 

ser compartilhados. Estamos distante disso. Mas religar ciência 

e cidadão não quer dizer obter um consenso tranquilo. Religa-

los pressupõe a revelação da conflitualidade, da dificuldade. 

Por conseguinte, penso que este trabalho de religação profunda 

é um trabalho histórico; estamos apenas no início dele. 

Edgar Morin (in Pena-Veja, Almeida & Petraglia, 2008: 47) 

 

 1 - Introdução 

 Este capítulo consiste em uma apresentação hermenêutica das ideias de Edgar 

Morin e de sua proposta da complexidade, usando-se de sua própria metodologia: um 

diálogo interdisciplinar, contextualizado, entre saberes. É esta, acreditamos, a melhor 

forma de abordar a elaboração e alcance geral de seu método e suas implicações para a 

educação.  

  2 – A consciência da incompletude e a abertura ao desconhecido 

 O pensamento de Morin é uma critica das consequências da visão reducionista-
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mecanicista levada ao extremo. 

Ela parte da constatação de uma espécie de teimosia do pensamento 

contemporâneo que se recusa a reconhecer ou aceitar suas próprias limitações e 

paradoxos, apesar de todos os sinais, sintomas e manifestações em forma de crise, tanto 

paradigmática quanto socioambiental (Morin, 2011; 2013).  

Falta ao pensamento contemporâneo uma real consciência de sua historicidade, 

de sua filiação ao homem, e, portanto, de sua incompletude, bem como de uma 

percepção de realidade que se abra constantemente a novas questões e problemas muito 

frequentemente denunciadores das limitações de antigas certezas aceitas.  

Para Morin, seu trabalho, que se une a de outros epistemólogos, cientistas e 

filósofos (Bachelard, Popper, Feyerabend, Bauman, Capra, Freire-Maia, Sheldrake, 

entre outros), constitui numa elaboração contínua de um alerta contra um 

posicionamento cultural que, apesar de se acreditar racional, demonstra em si uma 

profunda irracionalidade ao se fechar em posicionamentos teóricos quase dogmáticos, 

ciosos de seu poder social, diante das consequências trágicas da aplicação da 

tecnociência dentro dos critérios de exploração econômica do atual estágio do 

neoliberalismo. Mais que isso, tal alerta aponta para uma profunda demência e miopia 

cognitiva mesclada à arrogância de recusar-se a abrir-se a novas modalidades de pensar 

a realidade.  

O primeiro e mais básico dos fatores para a recuperação de um doente é a de que 

este compreenda que está doente, reconhecendo o que está errado e, ao mesmo tempo, 

querendo melhorar, aceita as capacidades que traz em si para superar aquilo que lhe faz 

mal. Isto pode possibilitar a transformação de um mal em um bem, por meio do 

aprendizado do que deu errado e causou o distúrbio. 

A metáfora acima é aplicável à cultura ocidental: a compreensão e a aceitação da 

incompletude do ser implica a incompletude e potenciais negativos do conhecer e de 

todo saber – toda explicação, teoria, ideia é sempre uma formalização de uma 

interpretação ou construção mental, não um espelho do real. Isto permite o 

reconhecimento da historicidade do saber enquanto processo, dos riscos de ilusão, do 

erro e das possibilidades refletidas de desenvolvimento.  

A compreensão aberta ao complexo, escapando aos padrões homogeneizantes 
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do pensamento sistematizador reducionista, estimula outra modalidade de pensar, 

curiosa e mais sensível às possibilidades de enriquecimento individual e coletivo por 

meio da interação interpessoal e intercultural.  O conhecimento, nesta abordagem, 

naquilo que ela se propõe, mais se soma e se enriquece na medida em que for mais 

compartilhado e, portanto, repensado como patrimônio humano. É, assim, 

necessariamente dialógica. Na prática, isso foi demonstrado no sucesso da pedagogia 

construtivista crítica de Paulo Freire52, e o é também por Edgar Morin em sua proposta 

de reforma da educação 53. 

 O contato dialógico solidário é uma constante na visão educativa de ambos os 

autores. Ela estimula a cooperação, reavalia o papel da competitividade na sociedade, 

mudando a forma como as pessoas tendem a ver o mundo e a si próprias, e, 

demonstrando as ligações entre um individualismo exacerbado com a 

compartimentalização excessiva de uma sociedade de consumo, permite uma mudança 

de mentalidade com um maior reconhecimento da identidade humana, daquilo que é 

comum a todas as pessoas, que pode se expressar de diferentes modos, saindo das 

restrições dos preconceitos e posições dogmáticas à compreensão refletida e aberta das 

várias manifestações do fenômeno humano54.  

 A descoberta do devir não como determinação teleológica, mas como expressão 

de uma pulsão de ser-mais, reconhece a capacidade e positividade do mudar, estimula a 

reflexão questionadora e a fortalece laços de solidariedade, ao tempo que previne 

qualquer exagero do tipo de discurso sistemático, totalizante e generalista (Morin, 

2010a).  

 É, pois, a consciência da incompletude do ser e do saber, vindo de uma visão 

geral e não de um programa disciplinar, que é potencialmente libertária e associa-se a 

aventura das descobertas pessoais e transpessoais. Compreende-se que não se pode 

saber tudo, mas pode-se sempre ampliar as perspectivas sobre o mundo, cultivando-se o 

desenvolvimento de educação que estimule uma cabeça bem-feita, ou, nas palavras de 

Morin, “de uma reforma que leve em conta nossa aptidão para organizar o 

                                                 
52 Cf. GADOTTI, Moacir: Lições de Freire, 1997. Notar, neste texto, a ênfase dada por Paulo Freire ao 

valor da solidariedade como elemento pedagógico fundamental. 
53 Cf. MORIN, Edgar: Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, 2000, e A Religação dos 

Saberes, 2007. Nestas obras é dada ênfase especial ao caráter social do processo educativo. 
54 Cf. MORIN, Edgar: Introdução ao Pensamento Complexo, 1997, e A Cabeça Bem-Feita, 2010a; 

FREIRE, Paulo: Pedagogia da Esperança, 1993, e Pedagogia da Autonomia, 2010. 
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conhecimento – ou seja, pensar” (Morin, 2010a: 83), o que permite um movimento pela 

sabedoria  que se vê em processo de maturação em auto e intercompreensão para além 

do mero acúmulo estático de informações.  

Esta perspectiva é reforçada pelas implicações do desenvolvimento da ciência, 

que, rompendo com os pressupostos do mecanicismo clássico, abre novas possiblidades 

de compreensão sobre os fatores sociais e psicológicos presentes na produção do 

conhecimento que convida a um posicionamento vigilante, longe da presunção de um 

domínio total da realidade física, psíquica ou social.  

Ao lado da proficiência de setores específicos, especializados, que são 

necessários e úteis dentro de certos limites, emerge agora uma nova necessidade: a 

busca por uma visão transdisciplinar, que, orientado os saberes para o bem comum, 

reafirme a aventura de se ser sujeito e parte de uma realidade histórica maior inter-

relacionada, dinâmica e sempre surpreendente. 

Tal busca é uma modalidade da expressão do desejo por um desenvolvimento 

integral do ser. Desejo nunca plenamente satisfeito, mas que serve, como o horizonte, 

como metamotivação para caminhar. Desejo que é combustível e estímulo, que busca o 

a participação, cooperação e integração em benefício da individuação (e não do 

individualismo), que aspira menos à disjunção, mas que reconhece a distinção dentro de 

um contexto relacional, unindo, como complementares, a análise e a síntese, a 

compreensão, a explicação e a vivência. Tudo isso constitui a essência do pensamento 

conjuntivo que constitui a base da proposta da religação dos saberes de Edgar Morin.  

Ciente de que tal proposta reconhece a abertura ao indeterminado, ao incerto, ao 

ainda não conhecido, e que, por estas características, reflete sobre as limitações 

gnosiológicas e históricas, superando as pretensões a uma totalização teórica, Morin 

reflete que: 

É verdade que existe no espírito da religação 

uma aspiração à totalidade. Mas a consciência da 

desordem (os aleatórios, as colisões, as insuficiências 

do determinismo), a consciência das incertezas, a 

consciência do inacabamento do saber, a consciência 

dos limites da mente humana são antídotos e 

antagonistas à totalidade. Apropriei-me e integrei em 



151 

 

mim a expressão de Adorno: “A totalidade é a não 

verdade”. Assim, existem em mim conflito e 

complementaridade entre aspiração à totalidade e a 

impossibilidade da totalidade. Essa é a via dialógica 

intrínseca ao espírito da complexidade (Morin, 2010b: 

213). 

 Um pensamento sistêmico, que reconhece as incertezas do real e dos limites 

interpretativos das explicações humanas, permite uma comunicação multidisciplinar 

necessária ante a insuficiência e problemas causados pelas generalizações quase sempre 

fascinantes, mas em grande parte ilusórias, de sistemas filosóficos ou científicos.  É a 

aposta em uma forma de pensamento que nos permita escapar à alienação do contínuo 

processo de fragmentação gnosiológica, que isola o conhecimento em ilhotas de 

especializações e mutila a multidimensionalidade em setores que impedem ver as 

emergências que surgem apenas no conjunto, numa visão de contexto, em perspectiva.  

 Percebe-se melhor tudo o que é compreendido em um contexto. O determinismo 

foi razoavelmente bem utilizado no estudo de fenômenos físicos na chamada escala das 

dimensões médias55, mas teve de dar lugar ao indeterminismo no universo das ações 

sociais. O mesmo ocorreu no universo das probabilidades ao nível atômico e ao nível 

das grandes massas, distâncias e velocidades, onde se aplica outra abordagem não linear 

de estudo. O determinismo uni-causal demonstrou suas limitações também nas relações 

complexas entre a Ecologia e a Geologia. Hoje os fatos exigem cada vez mais 

dramaticamente a sua substituição em modelos mais compreensivos, pluri-causais, em 

áreas como as da História, Antropologia, Psicologia e  Sociologia  (Capra, 1986; Morin, 

1998; 2005 c).   

 O método que se faz útil no mundo das máquinas mostra-se cada vez mais 

inadequado ao entendimento do mundo dos seres vivos. 

 O pensamento que recorta, isola, permite que 

especialistas e experts tenham ótimo desempenho em seus 

compartimentos, e cooperem eficazmente nos setores não 

complexos de conhecimento, notadamente os que concernem ao 

funcionamento das máquinas artificiais, mas a lógica a que eles 

                                                 
55 Ou seja, na escala onde se dão os eventos bem acima do nível atômico, mas bem abaixo dos eventos e 

distâncias astronômicas. 
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obedecem estende à sociedade e às relações humanas os 

constrangimentos e os mecanismos inumanos da máquina 

artificial e sua visão determinística, mecanicista, quantitativa, 

formalista; e ignora, oculta ou dilui tudo o que é subjetivo, 

afetivo, livre, criador (Morin, 2010 a: 15). 

Na Biologia a compreensão sistêmica daquilo que emerge a partir da interação 

de partes, sejam células, tecidos, órgãos e ecossistemas vem superando o modelo 

mecanicista analítico tradicional. Cientistas como o fisiologista Claude Bernard e o 

químico Louis Pasteur, já no século XIX, propunham uma reforma do sistema de ensino 

na área da saúde que levasse em consideração os aspectos relacionais, dinâmicos, entre 

o organismo e seu meio (Capra, 1986). A percepção de que o método reducionista

restringe a compreensão da vida torna-se cada vez maior na Biologia, como mostra a 

seguinte reflexão do biólogo celular Sidney Brenner, feita no início dos anos 1970: 

Penso que nos próximos anos vamos ter que 

ensinar aos biólogos outra linguagem. (...) Ainda não 

sei como ela se chama (...). Mas o que se almeja, penso 

eu, é resolver o problema fundamental da teoria dos 

sistemas elaborados. (...) E ai nos deparamos com um 

grave problema de níveis: talvez seja um erro acreditar 

que toda a lógica está no nível molecular. Talvez seja 

preciso ir além dos mecanismos de relógio (in Capra, 

1986: 115). 

Portanto, o modelo causal mecanicista, unilinear e determinístico, que foi muito 

útil para o trabalho com objetos e estruturas materiais, não só falhou em sua pretensão 

nas ciências da vida – e mesmo nas ciências físicas, como já vimos - como distorceu por 

muito tempo a compreensão56 do comportamento humano.   

56 Lembremos da diferença entre explicação e compreensão.  Uma se volta para fenômenos e coisas 

impessoais, a outra, para eventos que envolvem motivações e escolhas, implicando a existência da 

subjetividade e da empatia. Explicamos como funciona um computador, compreendemos os motivos que 

levaram à genialidade rebelde de um Ludwig van Beethoven.  

   Explica-se o genérico, aquilo que se repete constantemente, o mecânico, o causal e o impessoal; 

compreende-se o peculiar, a ação transformativa, o inesperado no comportamento dos seres vivos. O 

problema da dicotomia explicação-compreensão se liga ao desenvolvimento do paradigma cartesiano na 

ciência moderna e à dificuldade de aplica-la às peculiaridades dos estudos acerca do homem, da sua 
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 O quadro paradigmático, fruto de uma dinâmica cultural e social historicamente 

apreensível, nem sempre foi devidamente discutido. Na verdade, sequer é discutido que 

a estrutura conceitual compartilhada por uma comunidade de peritos condiciona, de 

forma inconsciente, a percepção de realidade destes. Nas palavras do geneticista e 

filósofo brasileiro Newton Freire-Maia  

 A Ciência percebe o mundo através de sua 

metodologia, tal como nós os percebemos através dos 

órgãos dos sentidos. A nossa visão científica do mundo 

é, portanto, uma visão com as limitações humanas, 

características de certa época (...). Pretender que a nossa 

metodologia nos aporte diretamente à verdade significa 

admitir que sejamos capazes de obter essa verdade em 

sua definição suprema. Ora, a história da Ciência 

mostra-nos (...) que nossos conhecimentos se ampliam e 

mudam com o tempo. Passamos a  perceber mais e a 

entender tudo de forma diferente (Freire-Maia, 2008: 

22). 

 Qualquer pretensão ingênua a um conhecimento “certo” e “acabado” é resultado 

de um mau entendimento das relações entre os limites da percepção e a historicidade do 

saber e da cultura, desconsiderando a acomodação, exaltação ou deturpação intelectual 

que pode até mesmo transformar a ciência em ideologia ou instrumento de manipulação 

política, ou seja, em cientificismo. É preciso, como enfatiza Morin (2000), conhecer os 

riscos do conhecimento: como ele se faz, por que e por quem se faz e as estruturas 

neuropsicológicas estimuladas por um contexto envolvidas neste processo, que podem 

induzir ao erro e à ilusão. É a racionalidade crítica, reflexiva, dialógica, que pode evitar 

o perigo do cientificismo, caso contrário, a própria racionalidade fecha-se e torna-se 

racionalização, a base mesma do cientificismo. 

                                                                                                                                               
história, da sua cultura e da sua linguagem. Entretanto, no século XIX surgem as chamadas ciências 

humanas (Sociologia, Antropologia) designadas pelo filósofo alemão Wilhelm Dilthey de ciências do 

espírito, às quais dificilmente poderiam ser aplicados os métodos naturalistas e matemáticos.    A 

contribuição de Dilthey foi o de estabelecer o reconhecimento das peculiaridades destas áreas do saber e, 

assim, do direito dos estudos culturais existirem em seus próprios termos, com suas características 

refratárias aos métodos reducionistas, apropriados à objetos. Reconhecendo estas características, Dilthey 

esclareceu que existem dois grupos diferentes de saberes que exigem modalidades próprias de trabalho e 

estudo: as ciências da natureza (que tentam criar e testar teorias explicativas sobre fenômenos naturais 

globais)  e ciências do espírito ou da cultura (que buscam compreender as singularidades de ação do 

homem). Tal distinção implica a necessidade de uma metodologia própria para as ciências humanas. Cf. 

REALE, Giovanni & ANTISERI, Dario. História da Filosofia, volume 6. 
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A racionalização crê-se racionalidade, mas 

fundamenta-se em bases mutiladas e nega-se à 

contestação e à verificação empírica (...). Dessa 

maneira, uma doutrina que obedece a um modelo 

mecanicista e determinista para considerar o mundo não 

é racional, mas nacionalizadora  (Edgar Morin, 2000 : 

22) 

3 – Pseudo-realismo e os riscos do conhecimento 

Praticamente tudo o que é feito pelo homem, incluindo métodos de pesquisa nas 

diversas áreas da ciência, possui uma natureza dual, que clareia certos pontos 

obscurecendo outros, e pode, para Freire-Maia,  

(...) representar uma deficiência, um defeito, 

uma falta. Além de tudo, é um realismo 

científico marcado pela sua época. Mudará, 

certamente, com o tempo e, assim, se tornará 

mais realista – isto é, formado por quase-

verdades cada vez mais quase-verdadeiras. Em 

suma, o nosso realismo científico, de agora e de 

sempre, é um pseudo-realismo (Freire-Maia, 

2008: 23). 

Toda interpretação que emerge de um sistema científico é paradigmo-

dependente e seu “realismo” interpretativo - que, por exemplo, percebe o mundo como 

se fosse uma imensa máquina - será sempre uma compreensão construída a partir de um 

a priori, uma metafísica baseada não necessariamente em fatos, mas em pressupostos 

intrínsecos à imagem teórico-metodológica. Isso explicita o pseudo-realismo de uma 

interpretação hipotética, que se torna problemática quando tomada como a descrição 

precisa da realidade e não como uma aproximação gnosiológica através um modelo 

ideal, de uma metáfora. Isso implica que toda construção teórica, todo modelo ideal, 

toda conceituação ou construção disciplinar possui em si um potencial negativo que 

Morin denomina, no capítulo I de Os sete saberes necessários à educação do futuro, de 

os riscos ou “as cegueiras do conhecimento”: 

Todo conhecimento comporta o risco do erro e 

da ilusão. A educação do futuro deve enfrentar o 
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problema de dupla face do erro e da ilusão. O maior 

erro seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão 

seria subestimar o problema da ilusão. O 

reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais difícil, 

porque o erro e a ilusão não se reconhecem, em 

absoluto, como tais (Morin, 2000: 19). 

 Morin faz questão de destacar este ponto (Morin, 2010a; 2010b; 2013). Teorias 

ou modelos influentes há alguns anos hoje podem ser questionados ou mesmo 

descartados ou porque se mostraram falhos ou porque eram racionalizações para 

justificar abusos irracionais (por exemplo, a Eugenia, forma elaborada de racismo que 

“justifica” limpezas étnicas).  

 Isto é importante porque, como já apontou Thomas Kuhn (1996), mostra que o 

conhecimento nunca é um espelho ou apreensão completa da realidade, mas uma 

interpretação, uma tradução que é influenciada por fatores irracionais e que reconstrói 

conceitualmente o real, possuindo, portanto, inevitáveis limitações. Saber disto é uma 

das formas de manter-se alerta, crítico e flexível, evitando-se a dogmatismos 

intelectuais. 

 A visão mecanicista, contudo, desenvolveu um método analítico sem qualquer 

preocupação contextual, histórica, psicossocial. Tal método se tornou padrão, do século 

XVII até hoje. A metáfora do mundo como máquina foi tomada como a descrição 

precisa da realidade, cabendo às pesquisas se adequarem a ela. Confundiu-se o modelo, 

com o real, o que dificultou a percepção de suas limitações porque sistemas, teorias e, 

principalmente, paradigmas não apenas estão sujeitos ao erro, como acabam por 

encobrir os erros existentes em seus próprios pressupostos (Capra, 1986; Kuhn, 1996; 

Morin, 2000). 

 O que une e diferenciam os “especialistas” em departamentos é o 

compartilhamento da mesma visão geral de mundo (com seus sistemas implícitos de 

valores). O que define uma comunidade de peritos é a partilha, portanto, de um 

paradigma. Como toda construção intelectual, um paradigma pode, além de sua 

utilidade relativa na determinação de resoluções de problemas, ser uma fonte de erros 

ainda mais problemática e trágica que as das teorias, dado ao fato de que seus 

pressupostos são introjetados e adotados de modo inconsciente. 
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Não se joga o jogo da verdade e do erro 

somente na verificação empírica e na coerência lógica 

das teorias. Joga-se também, profundamente, na zona 

invisível dos paradigmas. A educação deve levar isso 

em consideração (Morin, 2000: 24). 

A questão de ser uma “zona invisível” não anula, mas, ao contrário, aumenta, a 

influência dos pressupostos ideais do paradigma sobre a ação e reflexão das pessoas. 

Isto ocorre porque a visão de mundo implícita em um paradigma define as categorias 

daquilo que ele considera ou estabelece, a priori, como fundamentais.  “Assim, os 

indivíduos conhecem, pensam e agem segundo paradigmas inscritos culturalmente 

neles” (Morin, 2000: 25).  Como os deuses, os pressupostos paradigmáticos possuem 

uma existência abstrata que exige fé, ritos separação entre “bons” e “maus” problemas e 

sacrifícios de seus devotos. 

Aceitou-se, depois de Descartes, que a pura análise para se atingir os 

“fundamentos básicos” de um problema seria o suficiente para se chegar a um 

entendimento dos fenômenos sem que se desse maior importância ao contexto e ao 

ambiente em que estes se inserem ou ao entrelaçamento de causas que promoveram a 

eclosão dos mesmos. Quanto mais se aprofunda em uma parte da realidade, maior seria 

o entendimento desta.

Uma consequência grave deste método é que a imersão em profundidade em 

setores do conhecimento restringe muito a visão do geral, impedindo aos especialistas e 

aos técnicos de perceberem a multidimensionalidade e inter-relacionamento entre os 

elementos que formam um todo, por vezes dificultando até mesmo a comunicação entre 

especialista de uma mesma área (veja-se o exemplo da economia).  

Por tudo isso, a associação entre produção do saber, paradigma e cultura deve 

ser discutida nas escolas desde cedo, suplantando o ideal ingênuo, mas ainda adotado, 

de que a ciência é neutra, acessível a todos e onde o modelo de cientista é estereotipado, 

apresentado geralmente como um indivíduo livre para escolher e pesquisar o que achar 

mais interessante. Não é isso o que acontece. A ciência é cara, a formação de um 

cientista também o é e a nossa estrutura social elitista afunila o alcance das pessoas aos 

graus de formação superiores. A pesquisa científica exige fundos e quem oferta os 

recursos não o faz por caridade ou idealismo, mas espera algo em troca. Conhecimento 



157 

 

é poder. O fato de que boa parte das grandes mentes da ciência no mundo inteiro 

trabalha ou já trabalhou para setores ligados à área militar ou da indústria associada a 

esta área fala por si. 

 Tais idealizações cientificistas e demais fatores sutis que impedem uma visão 

racional crítica global, incluindo a falta de consciência das limitações e riscos do saber, 

tornam-se componentes da imensa crise planetária  atual (Morin, 2013), profundamente 

paradoxal em suas manifestações, como é percebido por Edgar Morin: 

 Sua ciência nada mais é do que elucidações e benefícios 

(técnicos); ela é portadora de uma cegueira própria e produziu, 

conjugada à técnica, ameaças de morte para toda a humanidade. 

A técnica é ambivalente por natureza, e a lógica determinista 

das máquinas, por sua vez, é cada vez mais aplicada às 

sociedades e aos seres humanos. À economia mundializada 

faltam verdadeiras regulações. (...) O indivíduo, que adquiriu 

autonomia e responsabilidade pessoais, tornou-se, também, 

egoísta e se desenvolveu em meio à degradação generalizada 

das solidariedades tradicionais. (...) Acrescentemos que esses 

desenvolvimentos hipertrofiam as cidades, convertidas em 

megalópoles poluídas e estressadas, e desertificam as zonas 

rurais, entregues às monoculturas, às criações de gado 

industrializadas, aos pesticidas poluídos e poluidores (Morin, 

2010b: 261-262). 

 O modelo paradigmático se tornou dominante não apenas por conta de sua 

estrutura, mas por está associado a um sistema econômico que se beneficia dele, por lhe 

ser útil na obtenção de lucro e na exploração “racionalizada”  das relações de produção 

com seu meio, passando ao largo da democracia e/ou equilíbrio socioambiental que 

deveria ser característico de uma civilização de fato esclarecida. Por ser continuamente 

imposto a todos desde a infância, a simbiose paradigma-economia condiciona o 

pensamento e inibe cada vez mais as questões éticas e morais, consideradas econômica 

e “cientificamente” irrelevantes. O contraditório é que o próprio paradigma demonstra 

assim possuir uma ética (ou anti-ética) tácita: o pragmatismo utilitário. Reconhecer a 

existência encoberta de uma ética no mecanicismo implica reconhecer a possibilidade 

de discutir éticas diferenciadas, não apenas a da competitividade individualista. 



158 

Percebe-se com esta reflexão que o próprio modelo mecanicista é uma 

metafísica, trazendo consigo uma série de valores implícitos com repercussões 

explícitas. Permite a abertura para a crítica, a conscientização e discussão de suas 

implicações, o reconhecimento da sua historicidade, o risco das ações e escolhas 

orientadas por seus referenciais. Infelizmente, tudo isso é, em grande parte, entorpecido 

pelos valores e amarras gnosiológicas embutidas no próprio paradigma, que tende a 

autovalidar-se e a considerar sistemas alternativos e propostas inovadoras, como 

incoerentes ou não científicos.  

Por isso afirma Newton Freire-Maia (2008: 31), 

Uma novidade muito estranha pode não ser 

reconhecida no meio cientifico, e pode mesmo 

acontecer que o trabalho em que ela é anunciada nem 

seja aceito para publicação nas revistas de alto 

gabarito... Nesse sentido, obviamente, a política 

científica se revela (até certo ponto) conservadora. Isso 

mostra como é difícil mudar o rumo da Ciência. 

4 – O Princípio da Incerteza atuando para além da Física 

Os avanços em Biologia, Ecologia, História e Psicologia parecem sugerir que 

algo semelhante ao princípio da incerteza, já utilizado na física atômica, na 

meteorologia e na cibernética, também se aplica aos processos vitais, da evolução das 

espécies à simbiose e interação entre mundo orgânico e inorgânico e aos resultados dos 

atos e escolhas humanas. O próprio conceito de incerteza já aponta para a não 

linearidade entre ações e eventos consequentes.  

No que se refere à História e as atitudes humanas, segundo Morin, os efeitos de 

ações, mesmo as meticulosamente planejadas, produzem consequências inesperadas, 

pois “os efeitos desejados de um ato não são, necessariamente, os que são produzidos 

por ele” (Morin, 2008b: 43). O pretenso determinismo universal assim cai por terra, na 

esfera das interações mais complexas, incluindo as humanas. Uma ação qualquer pode 

ter implicações sociais com repercussões e reações tais que podem mudar ou afastar-se 

muito do sentido do objetivo inicial desejado, provocando até mesmo consequências 
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totalmente opostas ao planejado. 

O mesmo parece ocorrer na questão da evolução das espécies. Daí o fato de que 

a Teoria da Evolução explica como se esta se dá, mas, ao contrário das teorias da Física 

clássica, não permite prever o que, de fato, surgirá no futuro (Capra, 1986; Sheldrake, 

2014). O efeito inesperado de ações no próprio mundo físico fica ainda mais claro na 

meteorologia cujo estudo deu origem a uma nova ciência de eventos complexos 

abarcados pela teoria do caos. Em resumo, todo sistema complexo, ou seja, 

multidimensional, apresenta características probabilísticas, desde o “efeito borboleta” da 

meteorologia e da teoria do caos até os atos humanos (Morin, 1998).  

A autonomia do pensar e do agir, portanto, apesar de influenciadas por uma série 

de fatores socioambientais, escapa a um determinismo unilinear absoluto, o que implica 

a existência de uma relativa liberdade que pode ser potencializada por uma consciência 

reflexiva, ou uma “cabeça bem feita”, bem orientada para se tornar autônoma no pensar 

e preparada para enfrentar as incertezas não necessariamente por estar “bem cheia” de 

informações muitas vezes inúteis. É preciso esclarecer que a liberdade não elimina a 

presença de influências externas, do mesmo modo como o virtuosismo de um jogador 

de xadrez ou de um pianista não elimina as regras do jogo ou da técnica, ao contrário a 

liberdade virtuosística depende do domínio criativo destas regras e técnicas.  

A liberdade de ação, devido às incertezas dos efeitos da escolha, implica 

conviver com o risco de consequências inesperadas. Ora, se existe risco é porque 

existem possibilidades de diferentes escolhas e ações e estas não podem abarcar 

inteiramente as consequências lineares das escolhas feitas. Quanto mais consciente é o 

indeterminismo dentro de um contexto refletido, maior a capacidade de reflexão e de 

abertura, maior é a sensação de liberdade e, portanto, da relativização da pretensão dos 

sistemas e teorias aplicadas ao universo humano e, assim, maior a capacidade potencial 

de transformação histórica.  

Paradoxalmente, como já havia intuído o filósofo Soren Kierkegaard (Reale 

Antiseri, 2006), quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade das escolhas e atos 

e, assim, para um grande número de pessoas, a maior à angústia diante da incerteza. 

Elas, encharcadas do determinismo, não percebem o potencial libertador das incertezas. 

Preferem um mundo determinado, mecânico. Várias delas podem renunciar à própria 

liberdade enquanto outras sequer sabem que a possuem ou a podem exercitar. A falta de 
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confiança em si, estimulada em uma cultura de meritocracia, as levam a entregar às 

“autoridades”, ou aos especialistas, a responsabilidade pela ação de que deveriam ou 

poderiam ser sujeitos.  

Tal atitude de acomodação é estimulada por setores sociais detentores do poder 

político e econômico (Alves, 1991; Freire, 1994). O incentivo massivo à acomodação e 

ao conformismo social é o que de fato enfraquece a democracia ao tempo em que 

fortalece formas diversas de poder, nela incluindo-se a meritocracia.  

Como Paulo Freire (1982; 2009), Morin está ciente de que facilitar as pessoas, 

em um ambiente que promova a solidariedade e a reflexão, para assumirem-se enquanto 

seres de ação, permite-lhes o resgate da compreensão e maturação de seus potenciais 

para a liberdade e criatividade modificadoras da realidade (Morin, 2008).  

É claro que o exercício da ação autônoma possui riscos. Mas este risco sempre 

existiu e é o preço a ser pago para ganhar os espaços do desconhecido, do poder ser-

mais. 

Na minha opinião, assumir a liberdade é algo 

muito arriscado. Alguns dirão “muito perigoso”, mas é 

o perigo que devemos correr. O risco dessa liberdade é

(...) de assumir uma incerteza quanto aos resultados de 

nossa ação (Morin, 2008: 43). 

Para Morin – em profundo acordo com Paulo Freire (2007; 2010) - a incerteza é 

parte da consciência do inacabamento e, portanto, da possibilidade do desenvolvimento 

do ser e, em consequência, do saber.  

A perplexidade do inacabamento humano relativiza a ênfase individualista e 

amplia, à percepção, às vantagens da cooperação, da solidariedade e da comunicação. 

Esta tendência de crescimento junto com seus semelhantes pode ser freada em um 

contexto adverso, onde o individualismo impede o processo de individuação, conceito 

de Jung que, resumidamente, significa desenvolvimento de potencialidades já 

existentes, mas ainda inconscientes (Jung, 1993).   

É, portanto, a percepção da incompletude do ser, do seu inacabamento, que 

implica positivamente a existência da capacidade criativa do devir ou de ser-mais. A 

incerteza é o espaço necessário à promoção e expressão deste desenvolvimento. 
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5 – O desafio da compreensão complexa 

Por estarmos familiarizados com nossos processos de tradução dos fenômenos 

da natureza por meio de modelos causais que buscam ordem e ciclos de repetição, 

evitamos levar em consideração o fator renovador da desordem. As próprias noções 

correntes de homem, em grande parte adaptadas da imagem do ideal iluminista do homo 

rationallis, são irrealistas, frequentemente desacreditadas pela própria realidade 

concreta (Morin, 2005e). O homem moderno é mais cheio de sonhos, anseios, desejos e 

delírios, em um misto de lucidez e loucura, do que muitos gostariam de aceitar (Jung, 

1993; Eliade, 1996; Morin, 2005c).  

O reconhecimento das instâncias multidimensionais opostas, mas 

complementares, é dificultada ainda mais pela tradição de insulamento das áreas do 

saber, fechadas em si mesmas.  

A hiperespecialização e a fragmentação do conhecimento, longe de facilitarem 

um melhor entendimento do mundo, formaram uma nova Babel que impede o 

entendimento e comunicação entre os especialistas não só dos diferentes departamentos 

disciplinares, mas até mesmo dentro de uma determinada área de conhecimento. 

Paradoxalmente, o fascínio do reducionismo fragmentador adaptou as disciplinas a este 

círculo vicioso, sendo poucas as que trabalham construindo interfaces de comunicação 

entre si. O resultado é que a própria escola acabou por virar um centro burocrático, onde 

diferentes professores administram diferentes disciplinas esperando – se é que esperam - 

que os alunos façam alguma ligação entre elas. Os alunos, recebendo os conteúdos de 

modo unilateral de cima para baixo, não são estimulados a refletir sobre o “porquê”, o 

“para quê” nem o “em que isto é importante para mim” . Portanto,  não se preocupam 

em contextualizar o ensinado porque não são estimulados a pensar nas relações entre os 

conteúdos curriculares e sua realidade socioambiental. 

A ênfase em isolar os elementos do todo só impede ainda mais uma visão 

coerente da associação. Daí a importância da noção de complexidade como sendo a 

percepção daquilo que emerge como relação, como aquilo que surge a partir de um 

nível acima das partes, de um todo, especialmente de um todo dinâmico, vivo. 
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Nas palavras de Morin, 

A compartimentalização das disciplinas 

impossibilita a percepção do que é tecido 

conjuntamente, isto é, segundo o sentido original do 

termo, o complexo (in Pena-Vega, Almeida & Petraglia, 

2008: 21). 

O ideal iluminista-positivista de um ser humano puramente racional, lógico e 

senhor de seus impulsos “primitivos” nunca se mostrou tão pouco realista se comparado 

ao comportamento das pessoas de hoje. E nunca a falta de reconhecimento, pelos 

sistemas peritos, no vazio dos sonhos e das utopias se fez mais patético como neste 

início de século. Isso se exprime socialmente na ação desesperada da busca por sentido 

e orientação espiritual, exatamente aquilo que a técnica e ciência normal não podem dar, 

mas que uma sociedade de consumo busca explorar em troca de lucro, em outra série de 

discursos superficiais, promessas vazias, modelos de realização excêntricos e em 

diferentes distrações hedonistas e tecnológicas, aumentando a neurose ao invés da paz 

de espírito e do conforto dado pelo amor e solidariedade (que exigem pouco consumo).  

Para o psiquiatra e filósofo alemão Karl Jaspers (Reale & Antiseri, 2006), a 

ciência, por sua própria característica de busca de objetividade, não pode dar qualquer 

orientação existencial para a vida, espaço da subjetividade e inter-relação com outras 

subjetividades, estes fantasmas não analisáveis, ainda que ela mesma, a ciência, seja 

expressão de algo muito mais sutil e muito mais profundo que os objetos de seus 

estudos. Para Jaspers, “o fato de que a ciência existe baseia-se em impulsos que não 

podem ser, sequer eles, demonstrados cientificamente como verdadeiros e como 

devendo existir” (Reale & Antiseri, 2006). Tais impulsos são constituintes da realidade 

subjetiva, dos valores, das aspirações imateriais usualmente desconsiderados, das 

aspirações e sonhos, todos irreais nos dizeres das teorias científicas, orientadas pelo 

foco do paradigma mecanicista. 

É este reconhecimento da necessidade de se integrar o objeto em seu contexto, 

de revalorização da subjetividade e de sua capacidade de conscientizar-se de seu papel 

no mundo com a percepção da complementaridade relacional entre instâncias opostas, 

do subjetivo com o objetivo, do racional com o emocional, da sensação com a intuição, 

e do individual com o social o que Morin destaca como sendo o aspecto definidor de 
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seu pensamento da complexidade, daquilo que emerge da relação, do tecido sutil a 

surgir da interação entre partes e eventos e que não pode ser resumido a uma 

característica estanque específica.  

 Eu diria, inicialmente, que complexo é tudo 

aquilo que não pode se reduzir a uma explicação clara, 

a uma idéia simples e, muito menos, a uma lei simples. 

Mais isso, evidentemente, não é suficiente. Vou referir-

me à origem latina da palavra: complexus significa “o 

que é tecido em conjunto”. O conhecimento complexo 

procura situar seu objeto na rede à qual ele se encontra 

conectado. De maneira inversa, o conhecimento 

simplificador visa a conhecer isolando seu objeto, 

ignorando, portanto, o que o liga a seu contexto (...). O 

conhecimento complexo objetiva reconhecer o que liga 

ou religa o objeto a seu contexto, o processo ou 

organização em que ele se inscreve (Morin, 2010b: 

190). 

 A complexidade moriniana reconhece a dialética implícita ao existir, 

apresentando-se ao olhar moderno em peculiaridades duais. Por exemplo, um mesmo 

dia nos trópicos apresenta-se em parte claro, pela manhã, em parte escuro, à noite. As 

aparentes oposições do consenso e do conflito, da ordem e da desordem podem ser 

agora compreendidas mais como polaridades complementares do real do que como 

manifestações mutualmente excludentes. Não haveria som e música se não houvesse o 

silêncio, não nos encantaríamos com as luzes do Natal se não houvesse o escuro da 

noite, uma imagem só se define em um primeiro plano se houver um contexto que a 

contraste como fundo. 

 Esta forma de apreender a realidade, que precisa de tempo para ser 

familiarizada, estimula uma abordagem tolerante e compreensiva, que deveria ser mais 

visível na democracia se nesta entendemos uma forma de autogoverno representativo, 

com participação ativa das diferenças, em que todas as pessoas, e não apenas os experts, 

possam discutir em pé de igualdade os problemas globais que interessam a todos, já que 

todo especialista é um leigo no que diz respeito às demais especialidades.  

 Por isso a necessidade de uma reforma das mentalidades que se torne ciente de 
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uma visão de complementaridade e dialogicidade e, com esta reforma do processo 

educativo, que possibilite um fortalecimento da democracia cognitiva associada ao 

alargamento e partilha das questões científicas como parte dos atributos da cidadania, 

onde o conhecimento se torne, efetivamente, um bem de domínio público. 

6 – A Psicologia da complexidade 

Em sua entrevista para Djénane Kareh Tager, Morin (2010b) refere-se à 

complexidade da psique humana individual, ou seja, a personalidade, que emerge como 

expressão diferenciada a partir da associação de fatores internos (neurofisiológicos e 

psicológicos) e externos (ambientais e culturais). A história pessoal que se desvela 

dentro de um contexto cultural produz um indivíduo único, capaz de apropriar-se da 

cultura para formar-se enquanto pessoa diferenciada e, ao mesmo tempo, ligada a um 

grupo social e a um povo único que, por sua vez é parte de uma única humanidade.  

A ingênua definição Iluminista do homem como um ser eminentemente racional, 

abstraindo-se de seus aspectos inconscientes, afetivos e intuitivos, constituiu uma 

simplificação excessivamente parcial da complexidade humana, uma redução conceitual 

trágica de um organismo vivo, dinâmico, relacional. Foi necessária a revolução 

psicanalítica de Freud e Jung para que o ocidente começasse a reconhecer que somos 

muito menos racionais do que pensamos ou gostaríamos de ser e que, muitas vezes, são 

forças e impulsos inconscientes, repletos de desejos, emoções, anseios expressos em 

linguagem e ações simbólicas, os principais fatores que levam o homem a agir (Freud, 

2002; Jung, 1993).  

Jung (1993, 2006) demonstrou que a função pensamento, ou seja, aquela parte 

da consciência que é discursiva e comparativa, constitui apenas um das quatro funções 

básicas e complementares que ajudam o desenvolvimento integral do ser humano e que 

incluem também a sensação (nível sensorial), o sentimento (nível afetivo-valorativo, 

ligado ao interpessoal) e a intuição (dinâmica do pensamento inconsciente). Nenhuma 

destas funções é totalmente independente das demais e todas são mais ou menos 

estimuladas ou reprimidas dentro de um contexto cultural específico. Quanto mais os 

indivíduos são diferenciados a partir de uma interação consciente com seu meio (o 

mundo natural e cultural), maior a probabilidade de que o entorno social também se 

modifique e se diferencie ganhando contornos novos e inesperados. Jung discute que a 

cultura e suas manifestações simbólicas, como arte, literatura e religião, são expressões 
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do inconsciente coletivo que se vai conscientizando (2006). 

Mudando-se mentalidades, mudam-se relações sociais e estas impactarão a 

cultura que dará ênfase a certas características de desenvolvimento individual, numa 

retroalimentação contínua. 

Esta é exatamente a proposta de evolução integral em espiral, não mais linear, 

mas dialógica, potencialmente criativa e participativa, que embase os planos de Edgar 

Morin para uma reforma do ensino. Tal ideia, presente tanto nos livros de O Método, 

quanto em seus textos voltados para a Educação, inevitavelmente faz com que este autor 

se alinhe com o ideal que sustenta a prática educativa de Paulo Freire, como fica claro 

neste trecho do livro Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos: 

A alfabetização se faz, então, um quefazer global, que 

envolve os alfabetizandos em suas relações com o mundo e com 

os outros. Mas, ao fazer-se este quefazer global, fundado na 

prática social dos alfabetizandos, contribui para que estes se 

assumam como seres do quefazer – da práxis. Vale dizer, como 

seres que transformando o mundo com o seu trabalho, criam seu 

mundo. Este mundo, criado pela transformação do mundo que 

não criaram e que constitui seu domínio, é o mundo da cultura 

que se alonga no mundo da história (Freire, 1982: 20-21). 

O reconhecimento do ser humano relacional em Morin, Jung e Freire supera o 

modelo tradicional que o encarcera em determinismo biológico ou cultural. A criatura 

humana é unidual: é natural e, ao mesmo tempo, cultural.  

A humanidade é uma emergência em processo, que surge dentro de um 

complexo biopsicocultural – contexto que se faz mais aberto que fatal, onde o ser 

sensível é influenciado, mas não totalmente determinado, por parcelas da complexidade 

que o sustentam e estimulam o seu próprio desenvolvimento que, por sua vez, modifica 

o complexo que o sustenta.

Somos seres que interagem e agem sobre o mundo de modo não apenas 

pragmático, mas também sensível, na busca de mais vida na sensibilidade, na beleza e 

construção de sentido, tendência degradada, destroçada e transformada em dor, neurose 

ou apatia e cinismo se a individuação é reprimida pela pressão para a mera 

sobrevivência e adaptação a sistemas impessoais. 
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O homem é dotado de razão e 

desenvolveu sua racionalidade, mas é capaz de delírio e 

loucura. A afetividade está presente em toda 

manifestação racional (...). O Homo não é apenas 

economicus, mas é também ludens. Além disso, a 

realidade humana apresenta-se para nós 

simultaneamente prosaica e poética.  É prosaico tudo 

aquilo que fazemos por obrigação, segurança, sem 

prazer. É poético tudo aquilo que nos projeta no amor, 

na fraternidade, na comunhão, na exaltação e que pode 

até nos levar ao êxtase. Hölderlin dizia que o homem 

habita a terra poeticamente. (...) A prosa nos ajuda a 

sobreviver. A poesia é a verdadeira vida (Morin, 2010b: 

205-206). 

A proposta de Morin é uma resposta clara ao processo secular de simplificação 

excessivamente fragmentadora e formação burocratizada que corta ou fatia 

arbitrariamente a complexidade da vida e estabelece uma tendência à alienação das 

pessoas por uma interpretação excessivamente mecanicista e antidemocrática de mundo 

e sociedade, “mantidas em uma espécie de ignorância selvagem relativamente aos 

problemas fundamentais, decididos pelo alto escalão” (Morin, 2008b: 34).  

Impedidas de fazerem uma leitura do mundo contextual onde se vejam como 

sujeitos de sua vida e de sua história, as pessoas que sentem uma grande estranheza no 

mundo atual podem agora encontrar na proposta teórica de Morin uma aliada que, unida 

ao pensamento progressista e ao ensino crítico de Paulo Freire, ajude na construção de 

uma abordagem estimulará e fornecerá as ferramentas conceituais necessárias a uma 

reforma da percepção e do pensamento expressas em  

uma democracia cognitiva, que implica um esforço 

histórico de fôlego. É evidente que nesta democracia 

cognitiva, é preciso aumentar as relações entre ciências 

e cidadãos (Morin, 2008b: 34). 

E os cidadãos de uma real democracia serão idealmente pessoas com cabeças 

não propriamente cheias, mas suficientemente bem-feitas, preparados para fazerem-se 

leitores e escritores de um mundo apreendido com-os-outros e com a natureza. 
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7 – Paradoxos, conflitos e crise como possibilidade de renovação 

Os aspectos da modernidade são, portanto,  

simultaneamente complementares e antagônicos. 

Assim, a ciência contemporânea comporta em si mesma 

um antagonismo. Como demonstrou Popper, ela não 

depende unicamente da verificação, mas também, 

sobretudo, do conflito de ideias. (...) No decorrer do 

tempo, a técnica se associa à ciência a tal ponto que, no 

século XX, se fala de tecnociência. A economia se 

desenvolve por meio da concorrência; os Estados-

nação, pelos conflitos incessantes. Por meio de tudo 

isso se desenvolve, entretanto, uma civilização que se 

propagará pelo mundo inteiro e cuja característica 

chave é o individualismo (Morin, 2011: 19-20). 

Quanto mais sofisticada se faz a produção maior se apresenta a dependência 

tecnológica e maiores e mais emaranhados são os problemas a ela direta ou 

indiretamente relacionados.  

Mas a dimensão técnica é apenas um lado do problema. No final, mesmo contra 

a pretensa objetividade da razão instrumental, são os valores, crenças, padrões de 

comportamento tão profundamente agressivos implícitos ao atual quadro 

socioeconômico, ainda que distorcidos, maquiados ou “racionalizados”, o aspecto 

sombrio que se utiliza da técnica de forma cada vez mais contraditória ou paradoxal. 

Contudo, somos educados a sermos hipócritas: aparentamos uma face civilizada 

enquanto agimos predatoriamente. 

A presença de fatores multidimensionais em qualquer dos elementos da 

realidade é uma constante em tudo o que existe. É o modo simplificador com que a 

abordagem cartesiana clássica trata os fenômenos que impede a percepção desta 

complexa solidariedade multidimensional, com suas características próprias e 

irredutíveis.  

As implicações desta miopia perceptual interessam particularmente a Morin 

(2010b, 2011). Para ele, o reducionismo é o principal motivo dos reiterados fracassos 
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em se compreender a os eventos que atuam na atual crise global, muito além de seus 

aspectos financeiros, atingindo as dimensões ambientais, éticas e sociais. Por exemplo, 

a pretensão neoliberal de que “a História acabou com a vitória do capitalismo”  e que 

este sistema, em seu atual estágio, deve ser expandido globalmente, homogeneizando 

tudo na era da Globalização econômica, causou uma reação contrária, por vezes 

dramática, através das manifestações de resistência cultural, étnicas, religiosas ou 

mesmo de franca rejeição política dessa pretensão hegemônica, de que os fatos do 11 de 

setembro de 2001 e similares são tristes exemplos. A racionalização de um “mercado” 

que, entendido como um quase ente vivo, se auto organizaria de modo a prescindir de 

regulações estatais levou a uma série de eventos até estourar a crise econômica de 2008, 

ainda em ação hoje, e que, mesmo pondo em cheque esta concepção, impede as nações 

a impor uma regulamentação aos mercados financeiros para controlar a tal “mão 

invisível” do mercado de Adam Smith, e que é o mito dominante nas grandes 

instituições de intervenção econômica e seus burocratas. 

Neste quadro de ambivalências e contradições, que explodem em sequencia 

nestas primeiras duas décadas do século XXI, a ciência ocupa uma posição central e 

igualmente ambivalente, talvez da forma mais grave. Ao mesmo tempo em que ela 

desenvolve novos saberes, permite novas descobertas, estas são, por sua vez, 

encapsuladas no velho padrão da fragmentação como instrumento de poder e 

exploração, acorrentadas a novas especializações e utilizadas de modo muito pouco 

democrático, quando não transformados em instrumentos de opressão e ameaças 

técnicas, como, por exemplo, na aplicação da engenharia genética aos casos dos 

alimentos transgênicos, pesquisados, patenteados e utilizados como instrumento de 

chantagem por uma cartel de empresas, das quais a multinacional Monsanto e sua tática 

de neocolonização da agricultura internacional é o exemplo mais conhecido. 

Em outras palavras, a mesma ciência, produção do gênio humano, que oferece 

capacidades extraordinárias de desenvolvimento e ampliação do conhecimento, reflete a 

ambiguidade humana, a sua sombra57. Contudo, como já ensinava Jung (2006), aquilo 

que não é integrado via conscientização se expressará como sintoma até que nosso ego 

consciente finalmente o perceba. As dores deste destino comum a todos é que faram os 

57 O lado sombrio do crescimento foi objeto de estudo também do físico Fritjof Capra, constituindo um 

capítulo inteiro de seu livro O Ponto de Mutação, 1986. Este aspecto também é objeto de estudo de Morin 

em Rumo ao Abismo?, 2011, e de Paulo Freire, em À Sombra desta Mangueira, 2007 e Pedagogia da 

Autonomia, 2010. O estudo dos três autores são compatíveis e complementares entre si. 
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recalcitrantes perceberem em si os sinais negativos que precisam de correção. 

 Morin aponta o aspecto gnosiológico a emergir em meio a este perturbador jogo 

de conflitos nesta passagem de Rumo ao Abismo? (2011: 23): 

 Por outro lado, a ciência clássica que até o 

início do século XX repousava sobre dois princípios, o 

princípio da redução – para conhecer o todo é preciso 

reduzi-lo às suas partes – e o princípio da disjunção – 

ou seja, de separação dos conhecimentos uns dos outros 

-, mostra hoje seus limites, na medida em que esses 

princípios não permitem apreender a complexidade. Ao 

produziram ganhos prodigiosos de conhecimento que, 

no entanto, se traduzem em ganhos de ignorância: 

incapacidade de contextualizar, de religar o que está 

separado, impossibilidade de compreender os 

fenômenos globais, planetários. 

 É este reconhecimento dos limites do modelo reducionista-mecanicista e, com 

estes, da incapacidade de compreensão transdisciplinar dos eventos em um sistema 

interligado, como nosso mundo social e ambiental, que está levando a um 

questionamento maior – também fora dos muros acadêmicos – dos princípios 

dominantes no pensamento científico e social. Presenciamos a um momento de crise 

epistemológica e paradigmática em quase todas as áreas do conhecimento similar a que 

ocorreu com os físicos que se depararam com as estranhas características do mundo 

atômico e relativístico.  

 É esta crise, este embate entre os defensores do familiar paradigma tradicional e 

os “rebeldes” que o questionam e ajudam a formular novas ideias e modelos teóricos e 

metodológicos, que permite potencialmente a inversão do curso desta nau cada vez mais 

descontrolada capitaneada pela fragmentação dos saberes, para águas ainda pouco 

exploradas da percepção relacional, buscando-se, enquanto possibilidade, transcender 

alguns dos aspectos negativos do tradicional modelo positivista imposto a tudo e todos. 

 Morin retoma a crítica da razão instrumental, feita por Horkheimer, Adorno e 

pela Escola de Frankfurt, restritiva a atingir metas muitas vezes contrárias ao bem-estar 

social e ambiental vendo nesta abordagem os elementos de sua própria modificação. 
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“No final das contas”, afirma Morin, “ela produz os campos de concentração. 

Percebe-se, por outro lado, que existem limites para a própria lógica, assim como 

demonstra o teorema de Gödel” (Morin, 2011: 24). 

No mesmo texto, ele discorre mais enfaticamente nos pontos perigosos da razão 

instrumental em sua ênfase técnica e pragmática: 

     No plano técnico, a mesma questão emerge. A 

técnica permite tanto o pior quanto o melhor. Ela nos 

torna capazes de subjugar as energias físicas, mas 

também as energias humanas. Não são apenas os 

trabalhadores que são submetidos a tarefas repetitivas e 

padronizadas; o conjunto da sociedade está submetida à 

lógica da máquina artificial, fundada na racionalização 

e na hipercronometragem do tempo, daí a tendência, 

como forma de reação, de fugir nos lazeres e nas férias 

(Morin, 2011: 24). 

O pensamento burocrático, restrito ao aspecto instrumental, desconsiderando as 

demais funções psíquicas, “é incapaz de conceber o que o cálculo ignora, ou seja, a 

vida, os sentimentos, a alma, nossos problemas humanos”, conclui Morin (2011: 25). 

Compare-se esta crítica com as reflexões de Paulo Freire constante em seus livros 

Política e Educação (1994) e em Pedagogia da Autonomia (2010) para se ter a 

dimensão da ressonância e complementaridade de ideias entre estes autores. 

Reconhecer a interação e repercussão dos eventos e ações sociais (e naturais) 

expande a percepção, possibilitando – mas não determinando –  posturas ou abordagens 

mais equilibradas para a solução dos grandes e pequenos problemas. Contudo, por mais 

perfeito que seja um instrumento, sua boa utilização depende de fatores outros além do 

reconhecimento do seu potencial: requer a vontade e a coragem de agir. 

A incerteza relativa às grandes questões da filosofia, da ciência, da política, 

exatamente pelo abalo de nossas anteriores “certezas”, é o que, paradoxalmente, há de 

mais potencialmente benéfico e criador. Se o impasse dos saberes, frente aos problemas, 

continua ou se agrava, temos de  fato uma crise gnosiológica de grandes proporções. 

Mas a crise é, como reflete Thomas Kuhn (1996), Carl Gustav Jung (1993; 1998) e o 

próprio Morin (2005c; 2011) o acontecimento-chave que abre a possibilidade de 
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transformação e transcendência de um momento histórico que se tornou rígido, confuso, 

problemático.  

Morin (2010b) acentua isto ao afirmar que a ocorrência do inesperado, da 

surpresa e do espanto, se não forem entorpecidos por um mecanismo de defesa 

reacionário, podem, ao impor contextos novos, levar à necessária revisão de nossas 

concepções. Permitem “reconhecer as revelações que o (novo) acontecimento traz, que 

eram invisíveis antes de sua emergência, e a encarar a novidade que, eventualmente, 

ele poderá introduzir” (2010b: 188). 

A incerteza na crise liga-se a nova interpretação da realidade e ao da relatividade 

de nossos atuais saberes, o que afrouxa as amarras ideológicas e promove uma abertura 

para o imprevisto. Portanto, a incerteza e a crise não devem ser negligenciadas ou 

entendidas como aberrações dentro de uma ordem “objetiva” pretensamente lógica e 

determinística, mas reconhecidas como elementos que superam a lógica e o 

determinismo tais como a entendemos hoje e, assim, devem ser integradas como parte 

da realidade humana tanto quanto possibilidade de espaço para mudanças.  

A incerteza e o reconhecimento dos limites da lógica e da razão devem ser 

integrados ao processo de produção do conhecimento, devendo estar presentes numa 

reformulação epistemológica aplicada à educação, onde possam ser aceites como algo 

natural, uma oportunidade de crescimento, e não um elemento a ser combatido.  

A incerteza e o reconhecimento dos limites da razão instrumental quebram a 

ingenuidade da pretensão ao enquadramento do real à conceitos, teorias e sistemas, por 

mais aparentemente corretos que sejam ou pretendam ser. Nossos conceitos e teorias 

passam a ser entendidos pelo que realmente são: explicações ou modelos inteligíveis 

sobre alguma parcela do real, um mapeamento desta, sempre aquém de uma apreensão 

absoluta do objeto, sempre apenas aproximado.  

A ideia de complexidade em Morin traz em si, portanto, além da percepção de 

níveis dimensionais que interagem entre si, o reconhecimento epistêmico da incerteza e 

da irredutibilidade do real a conceitos e sistemas, que podem ser úteis desde que 

entendidos como limitados, dinâmicos e provisórios, o que, claro, inclui a própria ideia 

de complexidade que, para Morin, deve ser mais uma abordagem aberta que uma teoria 

e que, espera-se, seja sempre renovada e renovadora (Morin, 1997; 1998).  
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8 – O todo, as partes e a percepção da Gestalt 

Reavaliando o fascínio do ideal iluminista de uma razão pura, a abordagem da 

complexidade é uma tentativa de minimizar os riscos de um ufanismo racionalista que 

se tornou dogmatismo apoiado na técnica. Este paradigma nos leva a interpretar como 

uma falha ou perturbação a existência da desordem justo quando, hoje, começamos a 

perceber que esta última é necessária à gênese da ordem. 

Esta mesma abordagem afina-se como princípio da percepção coerente e 

estruturada pela consciência subjetiva, tal como estudado pela Psicologia da Gestalt, 

fundada por Max Wertheimer, que afirma que as pessoas percebem as coisas e seus 

elementos não como uma coleção de partes isoladas, mas elementos completos dentro 

de uma estrutura que permite a percepção de figura e fundo, possuindo um sentido que é 

dado pela interpretação do observador. Não vemos o mundo exatamente como ele é, 

nem como ele é captado pelos sentidos, nós o percebemos pela maneira como 

aprendemos a interpretar a realidade, buscando um sentido que, para nós, seja coerente.  

Algo que aparentemente está incompleto ou parece incoerente pode obter uma 

interpretação perceptual a partir de uma apreensão do conjunto ou Gestalten. É o que 

ocorre quando completamos intuitivamente lapsos ou cortes naquilo que se faz presente 

à consciência, dando um sentido a algo, “ou seja, totalidades significativas que exibem 

qualidades ausentes em cada uma de suas partes individuais” (Capra, 1986 : 161).  

Toda apreensão discernível emerge das relações entre figura e fundo, ou seja, o 

sentido sempre surge dentro de um contexto, da composição do conjunto. Um 

instrumento cortante na mão de um assassino em uma cena de luta certamente será 

interpretado como uma arma enquanto o mesmo instrumento, nas mãos de um médico, 

terá outro sentido, numa sala de cirurgia. Portanto, é este ente estranho, subjetivo e não 

passível de mensuração ou análise, denominado de consciência, a fonte com o qual se 

constrói a ciência e o saber, ideia que foi uma das maiores contribuições da 

fenomenologia a partir de Edmund Husserl (Reale & Antiseri, 2006), e da Psicologia, 

com William James e sua escola funcionalista, por um lado, e pela escola da Gestalt 

com Max Wertheimer e seus colegas Kurt Kofka e Wolfgang Khöeler, por outro (Capra, 

1986), e é um dos motivos que levou Friedrich Nietzsche a afirmar na A Genealogia da 

Moral (2008 : 06) que “nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós 

mesmos somos desconhecidos e não sem motivo”. 
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 A concepção da informação emergente em um contexto percebida pela 

consciência, por mais óbvia que seja, é exatamente a mais negligenciada pela educação 

segmentadora moderna. Segundo Morin, a proposta da complexidade não é o de 

eliminar o método cartesiano, mas de complementá-lo e o equilibrar com o seu posto, o 

método relacional ou de síntese envolvendo o sujeito que conhece e que estabelece 

sentido entre todo e partes, já presente no pensamento de um contemporâneo de 

Descartes, Blaise Pascal: 

 Eu não disse que o princípio de Pascal (relacional entre 

todo e partes) deve eliminar o princípio de Descartes (analítico 

e simplificador). Ora, em nosso sistema de educação e de 

conhecimento, o princípio de Descartes (que parte do modelo 

matemático de dividir as dificuldades a tantas partes quantas 

forem possíveis para assim, pretende-se, melhor resolvê-las) 

elimina o de Pascal (sistêmica e orgânica, onde todas as coisas 

são mutualmente causadoras e causadas). O conhecimento 

complexo comporta, certamente, a rejeição da simplificação que 

dissolve os complexos, mas comporta, também, a aquisição de 

tudo o que a análise e a distinção fornecem. Ele exige a união 

entre complexidade e simplicidade (Morin, 2010b: 192).  

 Morin aproxima sua proposta com a de Henri Bergson. Para este autor, dever-se-

ia ansiar por uma ciência abrangente só se fosse possível considerar antes todas as 

demais, já que as diversas ciências particulares nada mais fazem que examinar 

fragmentos da realidade (Morin, 2010a). Um entendimento da razão de ser de cada uma 

delas só é possível em uma Gestalt, uma apreensão transdisciplinar, identificando-se seu 

lugar em um todo ou contexto que lhe possa dar sentido. Se perdermos esta visão de 

conjunto, temos uma série de peças isoladas que deixam de ser coerentes.  

 Para Morin (1997; 2010a) o conhecimento complexo cria as necessárias pontes 

de contato e canais de religação entre disciplinas, agora diferenciadas a partir de uma 

visão geral, um contexto, uma Gestalten. Reconhecer as características das partes (por 

exemplo, as disciplinas escolares) e do todo (por exemplo, a cultura), para entender 

como elas interagem, se retroalimentam e se desenvolvem em simbiose, constituem o 

objetivo do pensamento complexo. Não é, portanto, uma nova forma de sobressair ou 

destacar o todo em detrimento das partes, mas o de um conhecimento que estabelece o 
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circuito todo→partes→todo. 

Ora, o tipo de pensamento dito cartesiano criou, a partir 

do século XVII, uma tradição que se enraizou em nossa cultura 

e que forma a estrutura das mentes desde a escola elementar. 

Para conhecer o mundo, ela nos intima a reduzir o complexo ao 

simples, ou seja, separar o que está ligado, unir o que é 

múltiplo, eliminar tudo o que provoca desordem ou 

contradições em nosso entendimento. Nossa mente é governada 

pelos princípios da disjunção, da redução e da abstração, o que, 

sem dúvida, permitiu, durante três séculos, imensos progressos 

no conhecimento científico. Contudo, essa divisão da realidade 

e dos problemas é mutiladora: o todo não é jamais a soma das 

partes; ele é alguma coisa a mais, na medida em que produz 

qualidades que não existem nas partes separadas. As 

consequências nocivas desse tipo de pensamento revelaram-se 

de maneira marcante no século XX, quando os conhecimentos 

tornaram-se cada vez mais disjuntos e fracionados, tornando 

impossível a observação da rede comum (Morin, 2010b: 193).  

Ao definir o que é a complexidade, Morin (1997) o faz destacando o princípio 

do elemento relacional, ou seja, daquilo que emerge de uma estrutura e não se reduz a 

seus componentes. Só o conjunto unido das peças de um quebra-cabeça, de um puzzle, 

cria um contexto informativo. A mensagem é entendida em seu conjunto, não nas peças 

isoladas.  Do mesmo modo, só o conjunto unido e vivo de um corpo faz um ser vivo, 

não seus órgãos isolados. O comportamento e o agir informam sobre a personalidade 

introvertida ou extrovertida de uma pessoa, não sua estatura, peso ou cor dos olhos. 

Para Morin, “o conhecimento complexo objetiva reconhecer o que liga ou religa 

o objeto a seu contexto, o processo ou organização em que ele se inscreve” (2010b:

190). Tal conhecimento contextual é o que se encontra na proposta de uma educação 

conscientizadora. Conscientização também presente no ensino de Paulo Freire (Gadotti, 

1997), que aplica o mesmo princípio da psicologia da Gestalt: apreendemos dos 

fenômenos percebidos aquilo que, para nós, faz sentido no conjunto contextual.  

A definição do sentido de algo, por meio de suas relações com o meio, lembra o 

colapso do campo de probabilidade em um evento definido,  como na dualidade onda-



175 

partícula, presente no famoso paradoxo do gato de Schroedinger, na física atômica. 

Esta forma de apreensão pela Gestalt, ou seja, pela apreensão do conjunto em 

um contexto, é o que fazemos naturalmente e é o critério de orientação do senso comum 

que, ao contrário do que popularmente se pensa, é a forma de orientação utilizada por 

todos, mesmo pelo perito quando fora do seu círculo de especialização (Alves, 1991; 

Freire, 2009).  

A proposta renovadora do pensamento complexo está justamente em propiciar 

elementos tanto para uma efetiva e produtiva comunicação compreensiva 

interdisciplinar como, mais ainda, estabelecer os princípios gerais que permitam uma 

organização do conhecimento de modo integrado, dinâmico e pertinente, ao mesmo 

tempo respeitando e reconhecendo os recortes e características próprias de cada 

disciplina.  

Por ser uma resposta à ênfase dada ao método fragmentador de Descartes, ainda 

que reconheça a sua utilidade parcial, foi que Morin deu à série de suas principais obras, 

voltadas à integração interdisciplinar, o título de O método. 

A ênfase do método de Morin está, portanto, na necessidade de uma reforma de 

pensamento que, aceitando a incerteza e as limitações inerentes a todo conhecimento, 

bem como a historicidade e multidimensionalidade da produção dos saberes, possa 

ampliar e ajustar a percepção para uma compreensão mais abrangente que complemente 

e atenue as limitações e perigos de um pensamento simplificador, que não consegue 

apreender o alcance da diversidade de elementos presentes um uma unidade maior 

(estrutural, teórica, cultural, social). A proposta do método morianiano toca de perto à 

dos existencialistas e fenomenólogos, pois é enfática em reassumir a importância da 

pessoa enquanto sujeito ativo e senciente, que foi expulsa do discurso científico 

clássico. 

Eu diria que a disjunção e a redução, 

que eliminam qualquer possibilidade de visão global, 

constituem uma barbárie do pensamento. A ciência 

clássica havia dissolvido o Cosmo, a Natureza e o 

Sujeito humano. O Cosmo, porém ressuscitou a partir 

de uma cosmologia oriunda da descoberta da expansão 

do universo. A natureza ressuscitou com a ciência da 
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ecologia. Se o Sujeito foi expulso da ciência objetiva, 

eu demonstro que o retorno do sujeito é 

indispensável, isso porque o objeto de estudo do 

conhecimento é coproduzido por nossas projeções 

mentais sobre uma realidade exterior e pela 

introdução, via tradução e reconstrução, dessa 

realidade exterior em nossa mente (Morin, 2010b: 

243-244, destaques nossos). 

9 – O Método 

O trabalho mais conhecido de Morin consiste basicamente em uma avaliação 

crítica dos princípios que sustentam o paradigma científico atual o qual é contrastado 

com uma discussão das possibilidades e implicações de outro paradigma em emergência 

e que tem por característica principal ser relacional, sistêmico, reflexivo e aberto, por 

ele denominado paradigma da complexidade (Morin, 1997).  

Mas independente de ser ou não um paradigma já constituído, a sua proposta 

foca-se no desenvolvimento de um pensamento da complexidade não a partir de uma 

nova disciplina, mas a partir de uma abordagem consciente, refletida, de reação efetiva à 

fragmentação excessiva dos saberes e suas consequências. Seria também uma 

epistemologia que busca uma metodologia de contextualização e comunicação, sem 

deixar de ser crítica e reflexiva, na produção, lógica e comunicação de um saber 

transdisciplinar orientado para o desenvolvimento humano.  

As implicações políticas desta epistemologia, abordagem e crítica de reação ao 

modelo dominante são imensas. A ênfase na autonomia do pensamento que se 

reconhece parte ativa de contexto social realça a percepção da Terra-Pátria como lar 

comum e exige uma mudança de comportamento concorde à conscientização para uma 

democracia radical. Religa ou possibilita uma interface dialógica entre diferentes 

saberes que se acham compartimentalizados e fechados em si mesmos, reconhece 

importância de diferentes pontos de vista, resgata-se as peculiaridades próprias dos 

diferentes saberes culturais, permitindo uma revalorização de pontos de vista não 

reduzidos ou homogeneizados a conceitos abstratos desligados da realidade.  

O resgate dos aspectos qualitativos e integrativos permitiria reverter parte do 

individualismo atomista e do egoísmo em suas variadas formas, incluindo o 
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etnocentrismo e o sociocentrismo, estimulando a união de pessoas na busca de 

resolução de problemas comuns “com vistas à construção de um conhecimento 

multidimensional, que privilegia o pensamento complexo do religar em detrimento do 

pensamento simplista, disjuntivo e reducionista”, nas palavras de Izabel Petraglia 

(2008: 53), além do que modifica completamente a visão de homem e mundo, 

repensando as crenças implícitas da abordagem dominante. 

O novo modelo de comunicação compreensiva (entre departamentos, pessoas, 

culturas) e sua abordagem integrativa contrapõem-se frontalmente ao método 

reducionista unilateral iniciado por Descartes e desenvolvido por empiristas e 

positivistas. O Método de Morin não pretende eliminar o método anterior, mas integrá-

lo e superá-lo em uma nova percepção transformadora da forma de fazer ciência e de 

pensar a realidade, reconhecendo o que a análise traz de bom, mas não deixando, de 

apontar e superar o seu lado negativo. 

Ao apresentar e justificar a sua proposta do pensamento da complexidade, com 

as implicações gnosiológicas, sociais e políticas decorrentes, Morin parte da exposição 

das características e potencialidades do novo paradigma, ainda em formação, a partir 

das descobertas de diferentes disciplinas, como a Ecologia, a Cosmologia, etc., que têm 

características sistêmicas.  

A obra é um estudo contrastante dos efeitos da ruptura metafísica radical do 

método analítico, disjuntiva entre sujeito e objeto, subjetividade e objetividade, 

questionando a aceitação, igualmente metafísica, da interpretação estritamente 

mecanicista do universo com a proposta oposta de visão relacional que não separa estes 

conceitos, mas que reconhece as suas diferenças, as distingue e as compreende em 

interação com seu contexto. Tal questionamento permite apresentar os avanços e 

consequências do trabalho de disciplinas de ponta que superaram, em diferentes níveis, 

a estrutura conceitual do tradicional paradigma mecanicista, mostrando que um caminho 

diferente de percepção está se constituindo, superando o carácter disjuntivo pelo 

relacional. 

Nesta crítica de fôlego, Morin não desconsidera nunca a utilidade relativa do 

método analítico. Reconhece os males da fragmentação excessiva do conhecimento em 

ilhotas de saber, mas não o faz com a pretensão de abolir ou misturar as diferentes 

disciplinas em uma espécie de sopa eclética, crítica, aliás, de que é vítima pelos que 
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desconhecem seu trabalho. O benefício de um pensamento transdisciplinar não advém 

de uma mistura amorfa de saberes, mas na capacidade de articulá-los, construindo 

canais de comunicação e troca de informações que permita o enriquecimento e estímulo 

mútuos destes diferentes campos do conhecimento. Colecionar informações e dados não 

é conhecer. Conhecer é saber o que fazer, como articular, como usar estas informações e 

dados em uma perspectiva global que faça sentido. 

Entre as páginas 223 e 224 de Meu Caminho (2010b), Morin informa  qual foi a 

motivação para a elaboração de O Método: 

Eu não partia de uma tábula rasa, mas de uma tábula que ruía 

sob as pressões inovadoras e revolucionárias. Partia de um universo que 

se rompe em estilhaços a partir de avanços que permitem visualizar um 

novo universo, o que tentei fazer. 

Um problema fundamental que se colocou para mim foi o da 

necessidade de fazer comunicar duas concepções contraditórias e, no 

entanto, inseparáveis. De um lado, o segundo princípio da 

termodinâmica nos diz que tudo está destinado à desintegração e à 

dispersão, o que constatamos tanto nas estrelas, quanto nos seres vivos. 

Mas, de outro lado, constatamos que o processo de organização que 

começou desde a origem do Universo prossegue e ainda prosseguirá (...) 

De forma mais ampla, quais religar os processos de ordem, desordem e 

organização em um tetragrama que os une de forma simultaneamente 

complementar e antagônica: 

Ordem →   Desordem → Organização 

  ↑↓ 

  Interações 

O problema básico da interação de opostos, desconsiderada pelo paradigma 

cartesiano, envolvendo os conceitos de desordem/ordem, constituiu o foco do tomo I de 

O Método: a Natureza da Natureza, publicado em 1977.   

Neste primeiro livro, Morin apresenta os avanços da Física, da Cosmologia e 

Biologia que superaram amplamente os traços da visão de mundo mecanicista da 

ciência do século XIX. 
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 9.1 - A natureza da natureza 

Em a Natureza da Natureza, o primeiro livro da série (Morin, 2005 a), é 

destacado o fato de que um fenômeno entendido como paradoxal na verdade constitui 

uma interação dinâmica entre forças e trocas de elementos que circulam entre polos 

extremos e que são complementares e necessários para o entendimento da dinâmica do 

fenômeno em questão. Se se retira um deles, o fenômeno simplesmente deixa de existir. 

A vida orgânica, por exemplo, pressupõe a existência da morte: a vida se alimenta da 

morte de outros seres vivos, inclusive das próprias células, o que renova e recicla as 

condições de sobrevivência.  

A interpretação de algo como “paradoxal” surge de uma unilateral ou imperfeita 

percepção de uma realidade complexa.  Morin ilustra isto partindo da relação 

aparentemente contraditória entre dois processos aparentemente excludentes. A entropia 

é um processo físico que se traduz, em sistemas fechados, como a busca do equilíbrio 

térmico, através da anulação de sistemas compostos (por exemplo, a agitação das 

moléculas pela presença de calor vai diminuindo até o esfriamento total). Na biologia, 

contudo, a complexificação evolutiva crescente que a natureza parece exigir mostra, ao 

contrário, um processo contínuo de desenvolvimento e, portanto, maior grau de energia 

aplicada nesta complexificação, o que questiona a segunda Lei da Termodinâmica, ao 

menos em parte – já que todo organismo individual, em equilíbrio entre estas duas 

tendências, um dia deixa de funcionar. Contudo, o próprio universo, apesar da visão 

pessimista de certos astrônomos convencidos de que a Entropia irá reverter o quadro de 

expansão e reciclagem existente entre as galáxias, parece estar se rearranjando 

constantemente, de estruturas simples para outras cada vez mais complexas, dos níveis 

subatômicos às estruturas conjuntas de sistemas intricados de galáxias, desde a 

“desordem” do Big Bang (Morin, 2005a; Sheldrake, 2014). 

O livro segue adiante nesta linha de raciocínio. Criados os demais elementos 

químicos, a partir do hidrogênio, nas reações nucleares intraestelares e em explosões e 

colisões cósmicas, os átomos ai compostos se expandem pelo universo através da ação 

da entropia, que elimina as estrelas onde se formaram, mas permite que os elementos 

atômicos formados criem outros globos, desta vez pela ação da gravidade. Depois que 

estes se estabilizam, em condições propícias surge o rearranjo de material atômico 

baseado no carbono em sistemas complexos, de início como estruturas cristalinas, 
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depois em aminoácidos e outros materiais orgânicos mais complicados, que são a base 

para a vida e que, no processo de aglutinação, superam o império da segunda lei da 

termodinâmica, no que parece ser feito por um outro princípio aparentemente oposto, a 

neguentropia. A neguentropia é, na Terra, um processo eminentemente evolutivo e se 

expressa igualmente na simbiose entre a vida e as transformações geológicas, 

recentemente descobertas pelas ciências da Terra (transdisciplinar já que é constituída 

pela vulcanologia, geologia, meteorologia e geografia integradas). Contudo sua atuação 

é mais particularmente discernível no mundo biológico, que até mesmo se beneficia das 

transformações aparentemente trágicas da ação da entropia, expressas na morte dos 

seres vivos e nas extinções naturais de espécies.  

Mas a evolução da complexidade não segue uma lógica linear. Na dinâmica da 

complexificação evolutiva se nota a presença da incerteza, expressa em 

desenvolvimentos evolutivos inesperados e em fracassos de experimentação. Mutações 

genéticas positivas se fazem ao lado de outras muitas outras tentativas randômicas, 

várias dos quais, negativas. Há, em tudo, uma dialética visível que busca a adaptação, a 

organização e o equilíbrio entre partes e todo, um equilíbrio dinâmico que nosso 

pensamento simplificador e geométrico, acostumado a um modelo linear e causal 

unidimensional, tem ainda grande dificuldade em perceber.  

A realidade da interação entropia/neguentropia, ou da organização-

desorganização-reorganização, é visível em um meio que atingiu o equilíbrio 

temporário entre as partes que constituem um todo. Porém esta nova organização 

apresenta-se com predicados novos, com características emergentes inexistentes ao 

nível de seus componentes básicos isolados, como demonstrou Prigogine no estudo das 

estruturas dissipativas (Capra, 1986; Morin, 2005 a). A organização crescente que 

possibilita a emergência de características novas é o fator chave aqui: as relações 

interativas, ainda que sutis, expressam-se em termos de processo e comunicação 

interativa entre um sistema e seu meio em um nível mais alto que em formas menos 

desenvolvidas de complexificação.  

Em cada novo nível de organização, há um salto de emergências, onde o 

conjunto adquire novas propriedades antes inexistentes ao nível de seus constituintes 

mais básicos. O próprio corpo humano é expressão de um contínuo de complexificação 

evolutiva que, historicamente, nos interliga, no início, ao cosmo inteiro, pois a base 
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mais simples dos constituintes de nossos corpos são elementos químicos que foram 

forjados em estrelas desaparecidas há bilhões de anos e que, agora, em uma longa 

linhagem evolutiva no jogo entre organização-interação-desordem-reorganização, 

permitem no final atual a eclosão de uma consciência reflexiva que se pergunta sobre o 

universo e sua história. 

A ideia de organização dinâmica e recursiva em rede possui uma sutil noção de 

fluxo processual que nem sempre está presente no termo sistema, que é mais estático, 

embora Ludwig von Bertalanffy (2008) já o utilize num sentido equivalente ao de 

organização.  

Tanto Bertalanffy quanto Morin (2005a) destacam a questão primordial do 

processo da relação, que liga partes ao todo (incluindo seu meio) e ao todo às partes, 

recursivamente. O conjunto é dinâmico e multidimensional porque as relações fazem as 

partes vibrarem, regendo o seu trabalho. Por isso o conjunto possui características bem 

próprias, que emergem a partir do substrato formado pelas partes, onde certas 

características possíveis destas, potencialmente negativas, também são neutralizadas ou 

inibidas pelo conjunto.   

A organização dos seres vivos, ao contrário do sugerido pelo modelo e 

pensamento cartesianos, difere da mera soma dos elementos constituintes, tais como 

macromoléculas diferem de suas proteínas e estas, dos átomos que os constituem. Isto 

dá a noção de relacionamento multidimensional dinâmico que, para Morin, parece ser 

melhor traduzida pela palavra “complexidade” do que pelo termo sistema. A dialética 

entre elementos opostos formam novas sínteses, mais complexas e mais “inteligentes”, 

os níveis de emergências expressam novas propriedades muito acima daquelas que 

poderíamos prever a partir do conhecimento de suas partes isoladas. 

A Teoria dos Sistemas de Bertalanffy (2008), iniciada em princípio para o 

estudo de retroalimentação de sistemas cibernéticos, ultrapassou este terreno e hoje se 

constitui em uma abordagem que visa compreender como processos diversos se 

organizam e se mantém em interações com outros conjuntos e com o ambiente em que 

se inserem. Ilya Prigogine (1996) vai mais além. Ele demonstrou que, em condições 

ambientais favoráveis, os sistemas abertos são coerentemente auto-organizadores, 

trabalhando para minimizar quaisquer estruturas dissipativas da organização do 

conjunto, controlando a  ação da entropia para abaixo de um nível crítico, durante um 
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certo período, mantendo o sistema funcional. Em condições de laboratório, por 

exemplo, é possível que uma única célula viva possa se manter assim, trocando material 

e informação com o seu meio, quase que indefinidamente.  

A abordagem de autorregulação sistêmica, retroação ou da recursividade, é 

amplamente utilizada em disciplinas como a teoria da informação, a ecologia, a 

medicina homeopática, a biologia evolutiva, a meteorologia, a ciência dos 

computadores e a cosmologia, fazendo até mesmo sentido como parte do conceito de 

tendência à individuação, de Jung, e de auto-atualização, de Maslow e Rogers (Fadiman 

& Frager, 1986; Capra, 1986; 1997).  

Morin retoma este quadro e tenta construir toda uma epistemologia que leva em 

consideração estes aspectos interativos multidimensionais transportando-o para o campo 

das ideias e para uma nova forma de entendimento da realidade – algo muito necessário 

nestes tempos de crise. Ele insiste no reconhecimento de uma abordagem baseada no 

pensamento integrativo, não reducionista, mas conjuntivo, que distingue partes, mas não 

as isola de seu todo.  

Sem desconsiderar as contribuições do pensamento analítico, procura-se agora 

entender o mundo natural por suas atribuições relacionais, orgânicas, de interações 

sistêmicas ou complexas. Busca-se o entendimento das modalidades de organizações 

apresentadas na natureza.  

Neste primeiro volume de O Método, Edgar Morin demonstra que, de acordo 

com o nosso conhecimento atual, a natureza da natureza é bem menos mecânica do que 

propõe a visão de mundo cartesiano-newtoniana-positivista tradicional. 

  9.2 – A vida da vida 

O desenvolvimento da vida e as características emergentes próprias aos seres 

vivos são o foco do segundo volume de O Método: A vida da vida, publicado na França 

em 1980 (Morin, 2005b).  

Do mesmo modo que o primeiro volume, o motivo da escrita deste livro está na 

constatação de um paradoxo: a noção intuitiva de vida, daquilo que se expressa como 

vida, simplesmente desaparece diante de uma abordagem mecanicista e analítica, que, 

quanto mais se aprofunda verticalmente no estudo da chamada biologia molecular, mais 
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se afastava daquilo que parece ser algo realmente algo vivo, ao ponto dos estudiosos 

afirmarem que, nos laboratórios de biologia molecular não se estuda mais a vida, como 

o faz de René Dubos, que lamenta o fato de que os biólogos “usualmente sentem-se

muito à vontade quando a coisa que estão estudando já não vive” (Capra, 1986: 96). 

Morin busca demonstrar que, ainda que se busquem os “tijolos básicos” - como 

fazem os físicos no estudo da matéria, desde Newton - dos seres vivos nas moléculas 

orgânicas, o que se destaca na vitalidade não são as peças isoladas elementares 

constituintes do substrato biofísico e bioquímico dos seres vivos, mas daquilo que 

emerge deste substrato de elementos em níveis mais altos de complexificação que, 

longe de serem estáticos são renovados periodicamente, mantendo, contudo, a 

organização que o influencia e cuja característica dinâmica se mantém, na interação 

com o seu meio. Isto não e algo que se apresenta nos sistemas mecânicos construídos 

pelo homem. 

A vida é uma realidade difícil de definir, exatamente por ser 

multidimensionalmente emergente (o aspecto físico-químico está presente no orgânico, 

no ecossistêmico, etc., mas estes últimos possuem características muito acima desta 

base que não podem ser explicadas pelas do primeiro), sendo muito difícil que se venha 

a enquadrar nas várias tentativas de teóricas que tentam explica-la. Ainda assim, se não 

é possível uma definição precisa, pode-se reconhecer algumas de suas peculiaridades 

multidimensionais e características que estão muito além das propriedades das 

moléculas orgânicas isoladas, já que um corpo orgânico morto tem, ao menos durante 

certo tempo, exatamente as mesmas moléculas que existem em um corpo vivo, faltando-

lhe, contudo, a qualidade indefinível a que chamamos vida, que emerge de algo mais 

sutil que a mera presença associada destas moléculas. A vida, enquanto processo, que 

expressa organização, transformação e criatividade não é redutível ao pensamento 

mecanicista padrão. 

Em a vida da vida, Morin apresenta a noção de que a vida é a expressão mais 

perfeita de uma dinâmica natural de auto-eco-organização, perceptível na correlação e 

dependência contextual do organismo com seu meio ambiente vital. Embora não 

inteiramente compreendido, é possível observar que a dinâmica da relação ente e meio, 

ambos multidimensionais, é o que permite a sobrevivência de sistemas por meio de 

propriedades relacionais e translocais que são inexistentes ao nível das macromoléculas, 



184 

das células ou dos tecidos e órgãos isolados. As funções típicas de autorregulação, 

autorreparação, aprendizagem, inteligência, sociabilidade, etc., envolvem e implicam 

esta interação entre o indivíduo vivo e seu ambiente.  

Em certo momento, a complexificação se torna tão sutil e ao mesmo tempo 

complexa que a interação deixa de ser entre partes e passa a se dar não apenas 

internamente, em um todo distinto, mas também entre totalidades relativamente 

autônomas, formando sociedades (de células, tecidos, órgãos, indivíduos, espécies, 

ecossistema e meio físico). 

Infelizmente, o exemplo das relações eco organizadoras são ofuscadas pelas 

atualmente dominantes concepções plutocráticas de produção, dominação e submissão 

da natureza, em um crescendo exploratório insano nos últimos três séculos e meio sob a 

justificativas/racionalizações as mais diversas, mas quase sempre baseada em alguma 

variação da concepção cartesiana do mundo-máquina.  

O resultado desta insanidade violadora é que a própria biosfera começa a dar 

sinais de irritabilidade e desequilíbrio, reação inevitável a esta mentalidade míope e 

suicida, que faz o homem ser cada vez mais vítima da própria degradação que promove 

ao esquecer-se de que ele depende mais da natureza do que esta deste.   

A Ecologia é uma ciência sistêmica e transdisciplinar por essência e excelência, 

e, hoje, uma das mais efetivas em enfrentar os males do pensamento mecanicista, 

popularizando ideias como interligação, simbiose e interação interespécies, 

conscientizando as pessoas sobre as repercussões das ações humanas na biosfera e 

ajudando o retorno da ideia da religação homem-ambiente, estimulando a criticidade 

sobre os modelos de exploração da mentalidade economicista, fria e calculista, atual. 

Qualquer tentativa de uma vida totalmente artificial, sintética, está fadada ao 

fracasso e à miséria qualitativa.  

Apenas a interação saudável e participativa entre homem, sociedade e natureza 

pode promover a vida de forma equilibrada, em uma democracia vital, participativa. Isto 

implica a emergência de um saber pertinente, contextual, reflexivo e transpessoal. Neste 

nível, surge a necessidade da reflexão sobre o conhecimento que, produzindo ideias e 

técnicas, leva à ação e, portanto, à interação social. 
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 9.3 - O conhecimento do conhecimento 

Em 1986 Morin publica O conhecimento do conhecimento, o terceiro volume de 

O método (Morin, 2005 c).   

Um dos tomos mais epistêmicos da série, Morin esforça-se para mostrar o 

quanto se faz necessário conhecer os limites e perigos do conhecimento humano, pois 

todo saber, sendo limitado e limitante, fruto do pensar e trabalhar humanos, comporta a 

possibilidade de uma dose considerável de erros, projeções distorcidas e ilusões. O 

problema é fundamental e voltará como sendo o primeiro dos sete saberes necessários a 

uma educação do futuro (Morin, 2000; 2010a). 

Todo conhecimento é a formalização de uma percepção e esta é sempre 

dependente de uma interpretação. Qualquer teoria é uma construção intelectual que visa 

compreender algo em termos acessíveis à mente ou que tenta explicar algo para mentes 

semelhantes visando a uma convenção de entendimento.  

Como toda construção humana, a interpretação de um conhecimento pode ser 

imperfeita, imatura ou apresentar erros e falhas, algumas das quais podem ser 

percebidas muito tempo depois de sua aceitação, quando já efetuou estragos 

consideráveis – a história da Medicina, por exemplo, está cheia de ideias hoje 

consideradas estranhas, mas que duraram séculos como, por exemplo, a teoria dos 

humores e a técnica da sangria para depurar o corpo dos mesmos.  

Como destacam os psicólogos e os filósofos da fenomenologia, a percepção de 

algo é influenciada tanto pelos limites dos sentidos como pelo nosso habito 

compartilhado de interpretação, sempre condicionada por fatores ambientais e sociais.  

“O conhecimento é o objeto mais incerto do conhecimento filosófico e o objeto 

menos conhecido do conhecimento científico”, afirma Morin (2010b: 232).  

Todo saber e disciplina é, como diz Newton Freire-Maia (2008), uma quase-

verdade, podendo mesmo conter mais erro que verdade, estando envolvido, no seu 

período de aceitação, uma boa dose de implicações politicas e emocionais (Feijó, 2003). 

Esta psicoantropologia crítica do conhecimento é aprofundada no volume 

seguinte, publicado em 1991, chamado de As ideais. 
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     9.4 – As ideias 

Neste volume, publicado em 1991 e que é uma clara continuação do anterior, a 

ênfase é dada às consequências de ideias, modelos e padrões de pensamento que se 

tornam autônomas, condicionando o comportamento das pessoas, acomodando-as ou 

controlando-as especialmente quando estas perdem toda a capacidade de refletir sobre 

seu mundo e seu patrimônio imaterial. É o que se pode chamar de Noosfera, ou seja, a 

esfera em que as ideias atuam sobre as pessoas sem que elas se deem conta. A ação dos 

paradigmas e da ideologia, além da religião, sobre as pessoas demonstram bem este 

aspecto da Noosfera, que deveria ser objeto de estudo de uma ciência específica, a 

Noologia. 

Morin concorda com Paulo Freire (2009) de que somos todos seres de ação e 

transformação. Que o homem, é um ser de cultura, que pode se utilizar desta como um 

hábil pianista se utiliza da técnica para fazer música sutil e desembaraçada. A pessoa e 

os grupos em que se insere utilizam-se da cultura para tornarem-se mais humanos ou, ao 

contrário, podem-se deixar enredar e ser comandados por forças ideológicas e coletivas 

sem que sequer tenham consciência disto58. Indivíduo e cultura são dois sistemas 

abertos que se retroalimentam continuamente, estabelecendo os traços históricos e, 

portanto, mutáveis da sociedade, incluindo seus sistemas peritos científicos. 

A cultura fornece ao pensamento as suas condições de 

formação, de concepção, de conceitualização. Impregna, 

modela e eventualmente governa os conhecimentos individuais. 

Trata-se aqui não tanto de um determinismo sociológico 

exterior quanto de uma estruturação interna. A cultura e, via 

cultura, a sociedade está no interior do conhecimento humano 

(Morin, 2005d: 24). 

Note-se que este mesmo insight está presente na obra de Paulo Freire, desde seu 

início (Freire, 1959; 2009). O devotamento do autor brasileiro à educação foi também 

um devotamento ao desvelamento da interação sujeito-cultura e uma crítica a um 

sistema que impõe a perpetuação insidiosa de um modelo social que, em grande medida, 

58 O fascínio exercido por grupos fascistas na Europa entre os anos vinte e quarenta do século XX é 

especialmente instrutivo, ainda agora, quando o mesmo discurso volta a emergir novamente na Europa e 

na América Latina seguindo o vazio deixado pelo destroncamento do Estado de bem-estar social pelo 

neoliberalismo. Não existe progresso que não possa degradar em um estágio anterior se não se mantém a 

vigilância da reflexão crítica. 
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anula as capacidades de ação e criação das pessoas. Por isso sua ênfase em construir, 

com os outros, uma nova educação crítica, libertadora, voltada para a leitura do mundo, 

a conscientização e a autonomia (Freire, 1982; 1987; 2010).  

Toda educação e todos os sistemas peritos influem e conformam as expressões 

de uma cultura, com a sua visão de mundo, sua tomada de postura, manifestação dos 

valores, das ideias compartilhadas, que condicionam as representações sociais.  

Não existe, por mais que se racionalize uma educação acéfala em favor de uma 

“educação bancária”, ou de mero depósito passivo de informações, uma cultura que seja 

a-histórica ou uma ciência puramente objetiva. Todas as abordagens, hábitos, costumes, 

técnicas e padrões se exercem a partir de modelos e convenções aceitos,  consciente ou, 

mais ainda, inconscientemente, por meio da cultura – que é formada por níveis diversos 

- e das forças nem sempre racionais associadas à integração ou segregação sociais.  

Paulo Freire complementa e antecede as preocupações de Morin, ensinando que 

as ideias pulverizadas em determinado ambiente cultural, ainda que consideradas 

“populares”, “ingênuas” ou de “senso comum” precisam ser levadas em conta, pois são 

estas, quando presente nas pessoas, que clareiam ou distorcem o entendimento que elas 

possuem de sua própria realidade. 

Todo planejamento educacional, para qualquer 

sociedade, tem de responder às marcas e aos valores 

dessa sociedade. Só assim é que pode funcionar o 

processo educativo, ora como força estabilizadora, ora 

como fator de mudança. Às vezes, preservando 

determinadas formas de cultura. Outras, interferindo no 

processo histórico, instrumentalmente. De qualquer 

modo, para ser autêntico, é necessário ao processo 

educativo que se ponha em relação de organicidade com 

a contextura da sociedade a que se aplica (Souza, 2009: 

33). 

Em As ideias (2005d) Morin demonstra o modo como as criações imateriais s 

como teorias, sistemas e conceitos científicos, além dos mitos, hábitos, tradições, ou 

seja, tudo o que antes foi ideia, modelo, paradigma, podem se tornar elementos culturais 

realmente autônomos, exercendo uma profunda influência sobre as pessoas, como 
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ocorreu de fato com os valores implícitos ao modelo cartesiano-newtoniano, iniciado na 

ciência, mas transposto para a cultura geral ocidental.   

As ideias constituem um estudo claro de paradigmatologia e psicossociologia. O 

autor discute a transformação das ideias, teorias e modelos em ideologia e em 

paradigmas, esta atmosfera de elementos cognitivos inconscientes que orienta 

percepção, consciência e ação. Este volume, ainda mais que os anteriores, 

inevitavelmente dá início ao processo que levou Edgar Morin a pensar uma reforma do 

ensino como meio de reforma das mentalidades.  

Morin resumiu a essência de As ideias em uma linguagem arquetípica, da 

seguinte forma: 

Sim, as grandes ideais vivem como deuses. 

Como deuses, elas são produtos de mentes humanas, 

mas, como os deuses, adquirem poder e realidade. 

Como os deuses, elas podem fazer de nós vítimas ou 

carrascos. Como os deuses, as ideias são, então, dotadas 

de uma extraordinária existência, mas essa existência 

depende dos seres humanos que as produzem. Todos os 

deuses e todas as ideais morrerão quando a humanidade 

morrer. A conclusão que tiro disso é que não podemos 

escapar nem dos mitos nem das ideias e, tampouco, 

devemos nos deixar subjugar pelas ideias, mas travar 

um diálogo consciente com elas. Devemos possuir as 

ideias que nos possuem, e não apenas ser possuídos por 

elas (2010b: 233). 

     9.5 – A humanidade da humanidade 

Apenas em 2001, dez anos depois de As ideias, viria à lume o quinto volume de 

O método: A humanidade da humanidade (Morin, 2005 e).   

Este livro tem ligações com a temática de livros independentes anteriores de 

Morin, como Pensar a Europa, de 1987 e, muito especialmente, com Terra-Pátria, de 

1993. Ele amplia a ideia da dialogicidade e solidariedade humanas, baseada da 

necessidade de uma consciência real e ecossistêmica de corresponsabilidade planetária 

a partir da ação comunitária do modo mais amadurecido possível. 
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Destacando que os principais problemas globais da atualidade foram frutos de 

escolhas e decisões imediatistas, etnocentradas, sociocentradas e/ou egocentradas a 

partir de uma mentalidade utilitarista, os seus efeitos negativos exigem, agora, a sua 

reavaliação referenciada na noção e percepção crescente de que somos viajantes de um 

mesmo mundo interconectado, de que a humanidade não é uma parte à parte da 

natureza, mas elemento e expressão da própria natureza.  

Trata-se, em linhas gerais, de um livro de ecologia social que discute as 

repercussões ambientais e sociais -  em sua maior parte, destrutivas - da ação humana. 

     9.6 – A ética 

Por fim, em 2004, Morin publica A ética (2005f), dando por encerrada a 

descrição multidimensional e multidisciplinar básica do seu Método.  

Aqui, o autor tenta entender como, apesar do pragmatismo de nossos dias, tanta 

falta se sente e tanto se fala de conceitos pouco científicos ou objetivos como os de 

significado, solidariedade e de responsabilidade. O livro traz o quadro de 

interconectividade discutido no volume anterior para a questão ética interpessoal.  

Morin demonstra em A ética a urgente necessidade de se resgatar os valores, o 

aspecto qualitativo e a beleza para o retorno de um sentido da existência, esta mesma 

desvalorizada e banalizada em um mundo artificialmente mecanizado, burocrático e 

desencantado. O patrimônio imaterial, cultural ou espiritual, é tão necessário quanto o 

físico para o bem-estar da humanidade. O aspecto qualitativo é eminentemente sensível 

e afetivo, e é este que fornece a motivação mais forte para a ação ou ao amadurecimento 

equilibrado da afetividade no viver com, ou seja, na vivência do processo relacional 

interpessoal da convivência e partilha. 

Morin chega à conclusão, neste trabalho, de que o homem, pela sua afetividade e 

capacidade de empatia, traz em si capacidades reais ligadas ao amor e a preocupação 

pelo bem comum, mas que estas são facilmente engolfadas e abafadas pelo relativismo 

pragmático da civilização contemporânea que, em termos de sociedade de consumo e 

competição – e não de comunidade – tende a rebaixar a importância da ética em 

detrimentos de ações individualistas, utilitaristas, imediatistas, mais apropriados ao 

clima de globalização econômica, o que acaba estimulando a agressividade, que deve 

ser reconhecida como útil, em certa medida, em casos extremos e muito específicos de 
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defesa ou de intervenção de emergência, mas não como padrão social.  

A ética deve basear na compreensão da interdependência inevitável dos seres e, 

portanto, em uma visão de afetividade expandida, transpessoal, mais do que na 

racionalidade; é empatia mais que cálculo, em um nível mais horizontal e 

fenomenológico que hierárquico posto que, como todas as ações, mesmo a 

solidariedade, se apenas planejada e não levando em consideração a complexidade das 

subjetividades, pode muito bem resultar em mera racionalização. 

Isso quer dizer que a ética é também, e, 

sobretudo, complexa no sentido em que comporta em si 

própria incertezas e contradições. As incertezas 

originam-se do fato de que os resultados de uma ação 

não correspondem necessariamente às intenções. (...). A 

ética complexa também não considera apenas as boas 

ações. Ela deve considerar que qualquer ação ética 

comporta um desafio e supõe o entendimento das 

condições nas quais ela se produz (...) (Morin, 2010b: 

237-238). 

Percebemos aqui, novamente, a aproximação do pensamento de Morin com o de 

Paulo Freire, que via na educação um vetor de ligação entre o cognitivo e o afetivo 

(Gadotti, 1997) e, assim, um instrumento de transformação coletiva através de uma 

leitura de mundo que possibilitasse a maturação de uma ética solidária, baseada na 

percepção da interdependência social e histórica, consciente e relacional.  Morin, por 

sua vez, discutirá a importância do desenvolvimento da noção de uma identidade 

terrena e planetária e de uma ética da humanidade (ou antropo-ética) como dois dos 

novos pilares necessários a uma renovação da educação e das mentalidades (Morin, 

2000). 

De fato, parece cada vez mais claro que nenhuma progresso efetivo é possível 

nas relações entre as pessoas e entre as sociedades sem uma análise do porquê das 

incompreensões mútuas, ou sem uma abordagem que permita as compreensões a partir 

daquilo que nos é comum a todos, em especial a vida. Dai a atualidade e profundidade 

da chamada regra áurea, mas agora sob novas luzes: é necessário compreender a 

complexidade do inerente ao outro no lugar de classifica-lo, reduzi-lo ou rotulá-lo em 

seus piores aspectos, pois nós mesmos podemos ser reduzidos pelo mesmo parâmetro 
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utilizado. 

Ao tachar de criminoso o homem que cometeu 

um único crime, elimina de uma só vez todos os atos 

positivos que devem ser computados a seu favor, para 

reduzi-lo ao único crime que cometeu (Morin, 2010b: 

239). 

Morin não apresenta um conjunto de técnicas ou uma acabada metodologia, no 

sentido estrito de um programa definido de trabalho que seja resultante de uma teoria 

pronta a se tornar mais uma disciplina, mas de uma fenomenologia e hermenêutica 

baseadas na compreensão sistêmica dos eventos, o que é coerente com sua proposta de 

uma dinâmica aberta e dialógica do conhecimento.  

O Método representa a evolução de um pensamento ao mesmo tempo racional e 

sensível, que busca integrar o que o modo de pensar instrumental moderno dispersou. É 

igualmente a expressão de uma tomada de posição crítica contra o reducionismo, 

constituindo um contrapeso necessário ao fascínio do paradigma cartesiano, fornecendo 

uma base cognitiva e teórica para as pessoas, milhões, que não conseguem se adaptar a 

um momento histórico difícil e cada vez mais conturbado. 

Toda nova ideia, quanto mais impactante e crítica de uma visão de mundo 

dominante, mais será objeto de forte resistência. Isso ocorreu também como trabalho de 

Morin mas não impediu que suas propostas acabassem obtendo aceitação crescente, de 

início mais na América Latina, mas que agora vem sendo discutidas em todo o globo. 

Ele tem noção de que suas propostas enfrentam dificuldades ante à acomodação geral 

do mundo ao modelo mecanicista e do quanto uma transformação de mentalidades será, 

de início, difícil: 

Quanto a mim, indico as exigências a seres satisfeitas 

para tratar as complexidades, exigências que comportam três 

princípios que se confirmaram durante o percurso: o princípio 

dialógico, o princípio recursivo e o princípio hologramático59. 

59 Chama-se hologramático ao princípio sistêmico de que não apenas a parte se insere e participa do todo, 

mas também de que o todo repercute e está contido, de forma abrandada, nas partes. Por exemplo,  toda a 

informação dos tecidos diferenciados de um organismo vivo está contida nos genes de cada uma de suas 

células; o indivíduo que está na sociedade é por esta influenciado e moldado, etc. O termo advém da 

holografia, feitura de fotos via lasers, em três dimensões e que, ao ser cortada, ainda consegue reproduzir 

o todo em cada uma das partes, embora de forma bem menos nítida. Cf. Grof, Stanislav, Além do
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(...) Não desconsidero de modo algum as disciplinas, uma vez 

que meu intuito é religa-las; contesto, porém, seu hermetismo e 

critico a hiperespecialização. (...) Todo saber complexo 

comporta uma parte irremediável de incerteza que é necessário 

reconhecer e admitir. O pensamento complexo comporta a 

tomada de consciência da incompletude do saber e, mais 

fundamentalmente, de uma limitação das possibilidades da 

mente humana. (Morin, 2010b: 242). 

10 - A consciência autônoma e solidária 

Morin se aproxima muito de Paulo Freire (1997; 2010) ao concordar com a ideia 

de que o ser humano, de modo mais enfático, vive e participa ativamente da construção 

de sua autonomia e de sua identidade, que pode ser tanto mais consciente e proativa 

quanto mais consciente estiver de sua participação criativa e cooperativa no meio 

natural e social que o sustenta (Morin, 2005e).  

Esta consciência da autonomia solidária – naquilo que Martin Heidegger 

denomina de ser-com-os-outros, algo que é característico da existência (Heidegger, 

2010) - implica a ciência que surge da vivência das possibilidades humanas, necessita 

de percepções diferenciadas das usadas no mero lidar com objetos e fatos. Ela exige o 

reconhecimento da realidade da consciência, da subjetividade e dos laços relacionais 

existentes entre pessoas, povos, culturas. Tudo isso só se potencializa e desenvolve 

quando a psique individual se exercita para compreender-se como parte diferenciada, 

mas em íntima interação com o seu entorno social e o cultural (Morin, 2005e).   

A conscientização intra e transpessoal implicam a pressuposição e 

reconhecimento da liberdade, afetividade e criatividade que, por sua vez leva a uma 

relativização da ideia de determinismo estrito, tão próprio da ciência clássica. Correlato 

a isto, está a compreensão do processo de autonomia do sujeito humano, em processo de 

individuação, que se torna, ao seu modo, autor e coautor, junto com outros, de sua 

própria história, na simbiose entre as esferas do cultural e do natural. A consciência que 

sente tem ciência da rede de interações que a conforma e sustenta, estimulando a 

tolerância e a perspectiva democrática de resolução de conflitos.  

Cérebro, 1988, e Morin, Edgar, em seu texto Notas para um Emílio contemporâneo in Edgar Morin: 

Ética, Cultura e Educação, organizado por Alfredo Pena-Veja, Cleide R.S. Almeida e Izabel Petraglia, 

2008. 
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11 – A gênese do conflito global 

O processo de robotização, ajudado pelo excesso adestrador e acrítico de um 

ensino pragmático descontextualizado, incentivou o estranhamento do homem pelo 

homem. A compartimentalização e artificialização social em contextos 

socioeconômicos utilitaristas, competitivos e materialistas, transformou tudo, incluindo 

a vida, em objetos de manipulação.  

Neste processo, o egoísmo, e não a solidariedade, foi justificado em diversas 

formas de racionalização, seja pela ênfase em uma distorcida modalidade de 

darwinismo social, seja pela pretensa inexorabilidade teleológica da História (ou do 

“fim” da História, que foi o mote dos neoliberais herdeiros da era Reagan, após o 

colapso da União Soviética).  

São estas motivações profundamente irracionais e egoístas, ao receberem 

camadas de pretextos para a justificação de atitudes belicosas, as causas das novas 

barbáries, em diferentes guerras setoriais, vizinhos à manipulação de ódios e desprezos, 

que muitas vezes estimulam tal situação de conflito ao atrelar-se aos interesses de quem 

detém o poder econômico.  

Para Morin, isto apresenta e banalização de uma barbárie cada vez mais 

instrumentalizada em técnicas na exclusão que, segundo ele, 

(...) comporta, para os subjugados e excluídos, 

humilhações e ofensas. É uma barbárie congelada, 

oriunda do cálculo e da lógica das máquinas, que não 

conhece senão o que é calculável e programável e, por 

isso mesmo, ignora a vida (2010b: 258). 

Novamente, a ênfase crítica de sua abordagem se põe ao serviço do 

desvelamento de uma visão de mundo mecanicista agora unida aos jogos irracionais de 

poder, entranhada na cultura ocidental impositivamente tornada global e que, 

encobrindo fatores de uma agressividade não diretamente encarada, estimula atitudes 

profundamente desumanas.  

12 – O ponto cego da ciência 

Os princípios clássicos do determinismo, do reducionismo disjuntivo e da 
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certeza das provas já há mais um século vêm perdendo sua validade no próprio seio das 

ciências consideradas fundamentais: a Física e a Biologia. O princípio de ordem linear 

ligado ao determinismo absoluto não reina mais nem no nível dos átomos, nem na 

ecologia, nem no Universo conhecido, que se parece cada vez mais com um imenso 

organismo em sutil interação (Sheldrake, 2014). O princípio da disjunção analítica 

encontrou seus limites nas ciências da vida e até mesmo a medicina alopática agora é 

forçada a levar em consideração a interação de fatores emocionais, ambientais e sociais 

na gênese de doenças e no processo da recuperação da saúde, o que já era feito pela 

homeopatia.  

Hoje, o estudo contextualizado de problemas faz-se cada vez mais premente, 

tendo em vista que situações artificiais acabam por interferir na expressão das 

características daquilo que se quer estudar. Além do mais, depois de Karl Popper 

(2005), a noção de prova como critério de certeza deixou de fazer sentido. Hoje 

aceitam-se evidências que consigam dar suporte a uma explicação, considerada 

científica se esta puder passar pelo processo do teste de falseabilidade, não havendo 

certeza alguma, contudo, de que, por não ter sido ainda falseada, não o possa ser no 

futuro e, portanto, de que seja uma explicação parcial ou totalmente a incorreta (Feijó, 

2003). 

Por fim, muitos dos principais cientistas do século XX, como Heisenberg, Böhr, 

Pauli, Einstein e outros, reconheceram que a ciência em si não tem meios para 

conhecer-se a si própria ou para refletir sobre seu próprio processo valorativo. 

Tampouco possui meios para avaliar ação da consciência/inconsciência subjetiva dos 

cientistas,  precisando, para tanto, da ajuda da filosofia e da psicologia.  

A filosofia, desde Nietzsche, Bergson e Hessen, porém, mais fortemente, com 

Husserl, Jaspers e Unamuno, propõe a existência de uma zona cega em meio aos 

próprios cientistas, que pouca consciência têm de serem condicionados por um 

paradigma que já deu mostras de esclerose, desconhecendo ou desconsiderando a 

própria consciência  no processo de desenvolvimento da ciência. “A ciência não tem o 

conhecimento do conhecimento científico e sua objetividade não é capaz de reconhecer 

a existência do sujeito do conhecimento”, afirma Morin (2010b: 244).  

A ciência, área utilíssima para o entendimento de certos aspectos do real, foi 

transformada em cientificismo por adeptos fascinados pelos pressupostos mecanicistas, 
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mesmerizados pela magia do poder, da previsão e do controle, desconsiderando as 

perguntas mais fundamentais atreladas à busca de sentido: por quê? para quê? para 

quem? para onde? 

Por isso a urgência da transformação de mentalidades que leve a uma 

democratização do saber, estimulando o conhecimento reflexivo, com uma 

epistemologia que ligue efetivamente a ciência ao homem.  

13 – Morin e a Educação 

Reformar a percepção de mundo, mudar o modo de interpretar a realidade pela 

reflexão crítica é uma proposta ousada e que vem sendo tentada de diferentes formas, 

por vários autores, entre eles Paulo Freire, uma dos mais conhecidos.  

A ousadia de repensar o pensamento dominante e sua potencialidade dá início a 

uma dialética imprevisível. Atrai a atenção tanto dos críticos acomodados ao paradigma 

dominante, quanto dos que não concordam ou aceitam o mundo tal como se apresenta 

hoje. Estes iniciam debates e estudos cada vez mais numerosos, causam uma discussão 

que une as mentes mais sintonizadas com as propostas apresentadas e, aos poucos, as 

vão ensaiando e implementando na prática.  

As críticas dos conservadores se tornam mais virulentas à medida que as novas 

ideias se fazem mais populares, continuando a fomentar resistências até que a lógica 

interna da nova proposta vai ganhando corpo suficiente para enfrentá-las com resultados 

concretos, mostrando, na prática, sua viabilidade. Mas não será através de uma 

conversão dos inimigos do novo conjunto de ideais ante seus resultados que o fará 

vencer, mas porque as antigas ideias, assim como seus defensores, acabam por 

envelhecer, caducar e perecer. 

Renovação de ideias e modelos, científicos ou filosóficos, e do paradigma 

implícito implica, necessariamente, a renovação do ensino. Isto possibilita a 

familiaridade das novas gerações com os aspectos novos e, por vezes, discordantes da 

antiga forma de pensar. Renovação de mentalidades implica renovação da Educação. 

Uma não pode existir sem a outra.  

A proposta do pensamento complexo teria inevitavelmente de desaguar em uma 

nova forma de pensar a educação. Morin, neste ponto, também navega por caminhos 
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assemelhados aos já percorridos por Freire, pois, como o pensador brasileiro, pretende 

refletir e estimular uma reforma nas práticas educativas que rompam com os ranços do 

empirismo do século XVII e sua proposta de um acúmulo passivo de informações 

(Morin, 2000, 2010a), ou seja, ele quer questionar e superar a “educação bancária” já 

criticada por Freire (1987) nos anos 60 (Freire, 1993; Morin, 2010a). 

A proposta pedagógica – básica em Freire e Morin – é o de resgatar a autonomia 

reflexiva, a percepção transdisciplinar e a compreensão da irmandade humana, 

ressaltando muito mais tudo aquilo que une pessoas, povos, culturas, do que as separam 

(o que também é discutido), reconhecer a riqueza das diferentes culturas e modos de 

pensar, recolocando os elementos ligados à competitividade, disjunção e 

competitividade em nichos e modalidades de ação onde sejam são efetivamente úteis.  

É o que fica claro nesta reflexão de Edgar Morin: 

A princípio, o método que elaborei tem a 

finalidade de nos armar, individual e coletivamente, 

diante dos problemas fundamentais e globais da era 

planetária. (...) Tento, assim, iniciar a reforma do 

pensamento, a única que nos salvará de uma cegueira 

que contribui tanto mais para a corrida rumo ao abismo 

quanto mais incapaz é de percebê-lo. (...) Tento 

ultrapassar o centralismo ocidental que nos concede o 

monopólio da razão e da verdade, e milito para que se 

possam reconhecer as virtudes próprias a todas as 

civilizações, inclusive as mais arcaicas, como a dos 

ameríndios da Amazônia. Todas elas, inclusive a nossa, 

têm suas superstições, suas cegueiras, mas também seus 

saberes, seus saber fazer, suas artes de viver (...) 

(Morin, 2010b: 272-273). 

A escola e a universidade devem ser os ambientes fundamentais do processo de 

conscientização epistêmica por meio da discussão democrática e dialógica, e não apenas 

dentro dos muros da escola ou academia, mas também fora, dialogando com a 

comunidade, a fim de se superar tanto a dicotomia verticalista entre professor-aluno 
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quanto o cultivo de uma infantil arrogância e jogos de poder entre o especialista e o 

leigo, superando os perigos do domínio de uma pretensa meritocracia elitista que 

despreza a diversidade pela generalidade.  

Professores e educandos, estimulados a refletir, potencialmente produzirão ou 

procurarão conhecimentos com potencial político libertário de reavaliação das relações 

sociais e produzirão uma arte inteligente e sensível, que una beleza e sentimento e que 

repercuta na sociedade, sensibilizando as pessoas de todas as áreas.  

É esta visão de estímulo à autonomia do pensar e do produzir conhecimento, 

pela equivalência de propostas e unidade de metas, que tanto aproxima Morin de Freire, 

dois contemporâneos que nunca se conheceram pessoalmente, mas com muito em 

comum na forma de ver o mundo. 

Morin está, portanto, bastante ciente de que sua proposta de reforma do 

pensamento precisa se desenvolver paralelamente a da reforma do ensino (Morin, 

2010a; 2010b).  

A preocupação com a área da educação, que passou a ocupar crescentemente seu 

pensamento na década de 90, passou a dominar o primeiro plano de seu ativismo 

quando, em 1998, o então ministro da Educação da França, Claude Allègre, convidou-o 

para presidir um conselho para discutir a reforma do ensino médio do país (Morin, 

2007). Esta feliz sincronicidade estimulou Morin a debruçar-se sobre questão de um 

modo bem mais explícito do que já havia feito em O Método e outros escritos. Suas 

pesquisas e discussões com profissionais da área o levaram a uma série de debates, 

muitas vezes difíceis, com educadores e professores de diversas disciplinas. Isso, 

inicialmente, deu-se na França, mas logo – e com mais sucesso – em outros países, em 

especial os da América Latina, com destaque ao Brasil onde inevitavelmente a presença 

invisível de Paulo Freire se fez presente nos vários encontros com os pedagogos e 

educadores deste país.   

O convite do Ministério da Educação da França a Morin formalizou-se na 

realização de oito jornadas temáticas ocorridas em auditórios da Escola Politécnica de 

Paris (Morin, 2007). Estes encontros demonstrariam, na prática, o atrito gerado pelo 

conflito de paradigmas, ou seja, entre a tradicional maneira de educar, baseada no 

positivismo francês, e a nova proposta da complexidade relacional compreensiva e 
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dialógica, apresentada por Morin. Foi inevitável que a ênfase analítica e diferencial 

tradicional buscasse se impor na medida que cada um dos representantes dos diversos 

segmentos insistia na importância da prioridade de sua própria área disciplinar, 

enquanto Morin e alguns poucos colaboradores insistiam no aspecto crítico e integrativo 

de comunicação entre os conhecimentos de modo tanto a dar sentido e interesse ao 

currículo quanto a estimular a autonomia do pensar e do agir dos alunos em diálogo 

com as disciplinas, contextualizadas pela cultura (Morin, 2007; 2010a; 2010b).  

Cada jornada focalizava um tema que incluía a ideia de cultura, cidadania e, 

principalmente, da interdisciplinaridade, tais como “o Universo”, “a Terra”, “a Vida”, 

“a Humanidade”, “a História”, “Línguas, Civilizações e Arte”, “Culturas 

Adolescentes” e, finalmente, “Religação dos Saberes”. Morin recebia os comunicados 

dos expositores e, pondo na prática o papel de “pontífice” no sentido original de 

“construir e cuidar de pontes”, tecia comentários pró-dialógicos e integrativos, 

religando as exposições e as jornadas entre si, demonstrando, tanto quanto podia, a 

possibilidade real de uma interação interdisciplinar coerente em proveito do saber 

global. Em linhas gerais, os encontros foram estimulantes, mas tiveram pouco impacto 

na desejada reforma, posto que a estrutura burocrática, montada e acomodada de acordo 

com as diretrizes do modelo tradicional de Educação, rangia fragorosamente frente a 

propostas como interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, dialogicidade, 

participação criativa. As atas e reflexões destes encontros e de todas as comunicações 

foram publicadas em livro, sob o título A religação dos Saberes (2007).  

Esperava-se que o debate entre experts pudesse, sob a ótica interdisciplinar, 

possibilitar diretrizes efetivas para uma reforma da educação. Durante os encontros 

temáticos, Morin e Philippe Meirieu foram os relatores responsáveis pelas propostas de 

reformas. Meirieu ficou atrelado às reformas administrativas e algumas de suas 

propostas foram efetivamente aceitas pelo Ministério da Educação. Contudo, as 

propostas de Morin, ligadas à questões de currículo, conteúdo e sistemática educativa, 

foram entendidas como avançadas ou utópicas demais e encontraram forte resistência 

por parte dos burocratas do Ministério e de educadores acomodados ao modelo 

tradicional.  

Esta  contrariedade levou Morin a escrever seu pequeno, mas direto, livro sobre 

educação: A cabeça bem feita (2010a), publicado na França logo após os encontros 
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temáticos e em fins do mesmo ano, 1998. Foi o suficiente para chamar a atenção do 

mundo. Pouco depois, a UNESCO, em 1999, solicitou a Morin a redação de um texto 

para distribuição em escolas, liceus, universidades e centros pedagógicos com o 

propósito de apresentar os problemas fundamentais de base epistêmica que a prática 

educativa corrente frequentemente desprezava ou não percebia. Morin então, reunião e 

resumiu o que havia feito até então e escreveu o pequeno mais impactante Sete saberes 

necessários à Educação do futuro (2000), um resumo coerente e bastante provocativo 

de suas ideias gerais e de como estas podem ser inseridas na prática educativa, muito de 

acordo com as propostas dos pilares básicos para a Educação divulgados pela UNESCO 

também em 1999.  

Os problemas de base apontados por Morin como urgentes, mas desprezados 

pela prática pedagógica tradicional, envolviam os pressupostos teóricos e filosóficos 

mais fundamentais e, portanto, os mais inconscientes que orientam a operacionalização 

do ensino, incluindo o ideal fantasioso de que a ciência apresentada até o segundo grau 

– e mesmo por parte de muitos professores das universidades -, era algo acabado,

pronto, inquestionável, um tesouro de verdades que foi formado pacientemente ao longo 

do tempo por adições de descobertas sem grandes perturbações. Tal ideia irrealista 

negava aos educandos o entendimento do processo dolorido e cheio de dramas da 

formação dos saberes e que encobria a realidade das Revoluções Científicas (Kuhn, 

1996), dos erros, ilusões e conflitos presentes na elaboração de novas explicações, ou da 

imagem idealizada, mas irreal, do cientista como um sujeito especial, pacífico, 

distanciado do mundo, perdido em equações e tubos de ensaio fazendo descobertas 

“neutras”, sem interesses ou ligações ideológicas, e que pretensamente sabe mais e 

pensa melhor que o leigo. 

Morin escreveu, portanto, um texto bastante direto questionando o modelo 

educacional positivista e, implicitamente, a imagem idealizada e irrealista do 

especialista, base do sistema tradicional, que se caracteriza por desconsiderar os 

fundamentos e valores de um conhecimento pertinente, significativo em termos 

pessoais e sociais, em favor de um conhecimento meramente instrumental, voltado para 

a produção e a economia.  

A partir do questionamento de uma educação que desconhece o que é o 

conhecimento e o problema do erro e da ilusão, e de apresentar a necessidade do 
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conhecimento pertinente, seu pensamento caminha por uma série de reflexões críticas 

interligadas. As interferências hierarquizadas e paradigmáticas sobre as diretrizes de um 

conhecimento voltado ao despertar de uma visão transdisciplinar são apresentadas 

confrontando a oposição a cada um dos referenciais de uma educação integral, 

intelectual, emocional e transpessoal: 

A) a questão do resgate da noção da identidade humana e terrena,  a partilha de

um destino planetário comum e a noção da universalidade das potencialidades e

necessidades básicas são encobertas por ranços nacionalistas restritivos, ligados

a interesses de poder interventivo nas áreas econômica e políticas locais;

B) o necessário reconhecimento da irmandade humana, ou seja da pessoa como 

membro ativo da humanidade e desta como fonte de sua capacidade de 

desenvolvimento, sua integração em era planetária; a noção da interligação 

real dos seres com o seu meio e as repercussões globais de atitudes locais são 

distorcidas pela insanidade produtivista imediatista e o consequente incentivo ao 

egoísmo e à competição como atributos positivos em todas as situações. As 

agressões ao meio-ambiente e suas implicações psicossociais são minimizadas 

pela ênfase dada à ideologia consumista, imediatista e individualista;  

C) a compreensão humana, a capacidade de empatia superando o nível da

explicação meramente discursivo e analítico, incluindo-se o resgate do

sentimento, dos valores e do imaginário que permite a dialogicidade e abertura

ao outro é substituída, na educação convencional, pela rotulação e

estranhamento ao diferente, ao não padronizado;

D) o problema da aceitação e enfrentamento das incertezas é evitado, por escapar 

ao  padrão do determinismo clássico (base do ensino tradicional); 

E) a ética da humanidade, algo implícito ao fato de vivermos em interação uns

com os outros,  é entendido como moralismo, romantismo e tolice em um

mundo competitivo e amplamente neurótico, onde a desvalorização do humano

é proporcional à valorização das coisas.

Estes temas são apresentados e desenvolvidos como fundamentais à superação 

das misérias de um pensamento fragmentador em Os sete saberes necessários à 

educação do futuro (2000). O texto teve uma ampla aceitação em países latinos, mas 
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passou quase que inteiramente despercebido na França, sua terra de origem. 

Um dos motivos pelo qual o livro repercutiu muito bem no Brasil, em especial, 

mas também em toda a América Latina, Itália e Portugal, é que suas colocações são 

perfeitamente harmônicas com propostas pedagógicas progressistas como as de Paulo 

Freire e outros autores. De fato, é crível que muitos dos pesquisadores e pedagogos que 

aceitaram as reflexões morinianas parecem tê-los feito a partir da familiaridade com a 

pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Esta última apresenta-se como práxis e 

modelo útil de aplicação dos insights e propostas transdisciplinares mais teóricas de 

Morin.  

A base dialógica é comum a ambos os autores. Praticamente todos os pontos e 

reflexões apresentados por Morin em Os Sete Saberes sintonizam-se ou complementam-

se perfeitamente bem com os apresentados por Paulo Freire em Pedagogia da 

Autonomia: saberes necessários à prática educativa, publicado anteriormente à obra de 

Morin. Perceba-se que até os títulos de ambos os livros parecem indicar uma 

identificação e complementação, embora tenham sido elaborados de modo independente 

(o livro de Freire veio à lume pouco antes de sua morte, em 1997, e o de Morin, três 

anos depois). 

A resistência aos esforços de reforma e às idéias de Morin quanto ao ensino, na 

França, dever-se tanto a um esclerosamento da mentalidade burocrática, acomodada a 

uma hierarquia e divisão estanque de departamentos e disciplinas, quanto ao hábito ao 

modelo financeiro dos traçados das reformas anteriores de ensino, atreladas apenas ao 

aspecto quantitativo, como aumento de verbas e da aquisição de mais material técnico. 

A reforma do conteúdo curricular e da sistemática de ensino focada da democracia 

estudantil, tal como pensada por Morin, foi uma surpresa inesperada para os burocratas. 

Morin insiste, contudo, em uma reforma de conteúdo e de perspectiva não 

diretamente mensuráveis, traduzíveis em números, mas ainda assim fundamentalmente 

necessária:  articular as disciplinas entre si, o que por sua vez exige uma maneira mais 

“complexa” de pensar e ensinar, envolve aspectos qualitativos que escapam ao mero 

reducionismo estatístico, ao fetiche do “cálculo”. Esta proposta, não passível de ser 

recortada em quantidades, preços ou quadros estanques de um fluxograma, pareceu algo 

não apenas fantasioso, mas “perigoso”, levando a questionamentos de cunho político. 

Ficou claro para Morin que se já é difícil reformular mentalidades, igualmente difícil é 
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reformar estruturas e instituições que, criadas e adaptadas à mentalidade acomodada a 

sistemas burocráticos enrijecidos que, envoltos em jogos de poder, ajudam a perpetuar 

modelos que são causas mesmas de sua ineficiência.  

Atualmente, as reformas de Morin são paulatinamente postas em prática na 

América Latina, especialmente no Brasil, Chile e México (Morin, 2010b). A tradição 

progressista latino-americana, popularizada pela teologia da libertação e pela pedagogia 

inspirada em Paulo Freire, levou pesquisadores, educadores e estudantes a se afinarem 

com as suas ideias, abrindo espaço para constantes congressos e eventos, vários deles 

com a presença do autor, particularmente no Brasil, como o confirma o próprio Edgar 

Morin60.  

Certamente a reforma pretendida por Morin não teve um começo retumbante, 

mas a profundidade do objetivo almejado necessita que a reforma se faça em 

profundidade e lentamente e não com um impacto, luminoso, mas fugaz, de uma 

saraivada de fogos de artifício.  

Não são poucas as resistências à novas propostas de uma autonomia do pensar 

vistas, pelos olhares tradicionalistas e boa parte das elites econômico-políticas, como 

subversivas, ainda hoje61. 

     13.1 – A escola como estímulo para o desenvolvimento da razão e da 

sensibilidade 

A crítica de Morin ao modelo de escola dominante inicia-se pelo fato de ser 

neste espaço institucional onde as crianças, que são naturalmente sistêmicas ao intuírem 

a ligação entre todas as coisas, são treinadas para adaptarem-se aos parâmetros do 

modelo reducionista, perdendo seu antigo modo de perceber o mundo como um todo de 

60 Cf. MORIN, Edgar. Meu Caminho, 2010b: 286. 
61 No Brasil, atualmente, setores conservadores, contrariados pela mudança de mentalidade de setores 

populares, que apresentam maior grau de politização, estão empenhados em utilizar-se da imprensa 

tradicional para distorcer ideais e contribuições progressistas, numa espécie de farsa retrospectiva, muito 

parecida a que houve em 1964. Novamente, as ideais de Paulo Freire são atacadas e, embora 

rotineiramente citado como um grande filósofo contemporâneo, também Edgar Morin é entendido, pela 

mesma imprensa, como um pensador próximo demais das ideais socialistas para ser considerado bem-

vindo na área da educação. Cf. a edição de 20 de agosto de 2008 da Revista Veja, de São Paulo, em artigo 

de Mônica Weinberg e Camila Pereira, com o título “O que estão ensinando a ele”. Uma carta de 

repúdio, assinada pela viúva de Paulo Freire, e uma análise ao reacionarismo desta revista, a mais lida 

pelas elites conservadoras brasileiras, feita por Conceição Lemes a partir o artigo citado, pode ser 

encontrada no site “Observatório da Imprensa”, no seguinte endereço eletrônico, acessado pela última 

vez em 17 de setembro de 2013:  

 http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/carta_de_repudio_da_viuva_de_paulo_freire 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/carta_de_repudio_da_viuva_de_paulo_freire


203 

eventos e partes interligadas (Morin, 2010a). 

No modelo educativo dominante, as crianças passam a ser adestradas sob a 

autoridade do professor, e reprimidas para se manifestarem o menos possível em termos 

individuais, embotando a autoconfiança e a criatividade, acomodando-se aos padrões 

disciplinares impessoais, repetitivos. O modelo de pensamento fragmentador é imposto 

e o estudante é levado a encarar como “naturais” as divisões artificiais de tudo.  

O resultado é que o modo natural das crianças de perceberem a natureza como 

uma espécie de rede mágica, onde as “coisas” tem uma razão e se interligam, é 

paulatinamente desconsiderado em favor de uma visão fria do mundo como uma 

máquina, feita de peças individuais que, em última instância, só acidentalmente se 

articulam entre si e onde a própria pessoa acaba sendo entendida como um ser tão 

mecânico, acidental, descartável e tão sem sentido quanto o próprio universo 

interpretado como máquina cega, e de fato cegando-nos a capacidade de pensar em 

termos de inter-relação. 

Sobre tal processo escreve Morin em seu livro A Cabeça Bem Feita: 

      Efetivamente, a inteligência que só sabe separar 

fragmenta o complexo do mundo em pedaços 

separados, fraciona os problemas, unidimensionaliza o 

multidimensional. Atrofia as possibilidades de 

compreensão e reflexão, eliminando assim as 

oportunidades de um julgamento corretivo ou de uma 

visão de longo prazo. (...) De modo que, quanto mais os 

problemas se tornam multidimensionais, maior a 

incapacidade de pensar sua multidimensionalidade (...). 

Uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o 

complexo planetário fica cega, inconsciente e 

irresponsável (Morin, 2010a: 14-15). 

Nesta linha de raciocínio, ao mesmo tempo em que reconhece que a escola 

transmite conhecimentos úteis (a análise é instrumento indispensável em se determinar a 

constituição de elementos de um conjunto, ajudando o entendimento lógico), percebe 

que o seu exagero leva à hipertrofia nociva da razão puramente instrumental, 

desconsiderando a razão sensível, o pensamento de síntese. A ênfase analítica embota a 
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imaginação, controla a rebeldia renovadora e a criatividade das crianças e dos jovens, 

inserindo-as num processo de adaptação e acomodação a um quadro frio e instrumental, 

adequado a um mercado de trabalho de ações parceladas e rotineiras.  

É a contínua acomodação a esta rotina monótona e mecânica, como a das peças 

articuladas de um relógio mecânico, que impede as pessoas de verem as interconexões 

entre as ideias, a cultura e o trabalho. Abafam-se as vozes criativas e a intuição das 

ligações entre o indivíduo, sociedade e ambiente. Contudo a pior consequência está na 

atomização da pessoa em relação a seus semelhantes, no enfraquecimento de laços 

afetivos e de solidariedade e na redução cognitiva que não mais percebe que a cultura e 

a História são frutos de uma construção coletiva, o que ecoa exatamente a mesma crítica 

efetuada por Paulo Freire em vários de seus livros (Freire, 1987; 1994; 2009). 

Morin – e também Paulo Freire (2002; 2007) - lamenta a corrupção ou 

obnubilação da percepção de ecologia social, efetuada em grande parte por uma 

educação que não reflete sobre si mesma. A responsabilidade de pensar “corretamente” 

estaria mesmo sendo retirada das pessoas e posta cada vez mais fora de casa, nas mãos 

dos especialistas – eles mesmos reduzidos a focos unilaterais de interpretação dentro de 

seus departamentos. O resultado é um sistema educativo que corre na contramão da 

democracia, tornando-se cada vez mais hierárquico e especializado, envolto nas falácias 

da “meritocracia”, novo canto de sereia usado para preservar jogos de poder. 

Para Morin, a imposição excessiva do pensamento fragmentador traz graves 

consequências: 

        Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos 

(de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez 

de reconhecer suas correlações), a dissociar os 

problemas, em vez de reunir e integrar. Obrigam-nos a 

reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que 

está ligado; a decompor e não a recompor; e a eliminar 

tudo que causa desordens ou contradições em nosso 

entendimento62. 

62 “O pensamento que recorta, isola, permite que especialistas e experts tenham ótimo desempenho em 

seus compartimentos, e cooperem eficazmente nos setores não complexos de conhecimento, notadamente 

os que concernem ao funcionamento das máquinas artificiais; mas a lógica a que eles obedecem estende 

à sociedade e às relações sociais os constrangimentos e os mecanismos inumanos da máquina artificial e 
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     Em tais condições, as mentes jovens perdem suas 

aptidões naturais para contextualizar os saberes e 

integrá-los em seus conjuntos (Morin, 2010a: 15). 

 A pressão para o individualismo adaptado a um mercado consumista associa-se a 

uma educação que incentiva a competição entre os alunos e leva à indiferença ao outro e 

ao egoísmo, de um lado, e a um enfraquecimento da percepção de interdependência das 

consequências das reverberações de ações sociais, por outro.  

 O labirinto de informações descontextualizadas e desligadas torna-se mais 

complicado à medida que as séries são vencidas e novas disciplinas são apresentadas. 

Aquilo que geralmente fazia sentido ao aluno, seu mundo de aspirações e amizades que 

é promotor da sensibilidade e do contato interpessoal, torna-se cada vez mais secundário 

diante da pressão para o uso pragmático da razão. 

       A natureza não é dividida em disciplinas, como a 

escola. A escola ensina-nos a separar tudo. Seria 

preciso, desde o maternal, ensiná-los a religar e não 

apenas a separar. (...) Para os estudantes dos liceus em 

geral, a educação, salvo alguma exceção, parece 

desprovida de sentido vivo; é para eles um meio de 

obter o diploma, de ter acesso a uma qualificação e a 

um ganha-pão. A reforma que proponho oferece um 

sentido vivo e vital ao ensino do liceu (Morin, 2010b: 

286-287). 

 E em que se constitui essa proposta? Na compreensão de que todo conhecimento 

surge em meio a um contexto, que os homens fazem este conhecimento, que eles o 

produzem e dele fazem uso e que são eles que podem aplica-lo para reafirmar a vida ou, 

ao contrário, a não vida, seja ela a destruição em massa, seja a alienação e atomização 

em uma sociedade fragmentada onde a matriz técnico-econômica substitui todas as 

demais possibilidades de expressão humana.   

 Em A Religação dos Saberes, Morin reflete sobre a adaptação do currículo 

escolar ao desenvolvimento de uma consciência curiosa e criativa, preparando o jovem 

para a abertura ao novo, ao outro, ao ambiente e ao autoconhecimento: 

                                                                                                                                               
sua visão determinista, mecanicista, quantitativa, formalista; e ignora, oculta ou dilui tudo o que 

subjetivo, afetivo, livre, criador”. Nota de Edgar Morin, 2010a: 15. 
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 (...) é a adequação de todas as disciplinas, científicas e 

humanistas, às finalidade educativas fundamentais, que 

acabaram sendo ocultadas pelas fragmentações 

disciplinares e pelas compartimentalizações entre estas 

duas diferentes culturas: 1) Formar espíritos capazes de 

organizar seus conhecimentos em de vez de armazená-

los por acumulação de saberes (“Antes uma cabeça 

bem-feita que uma cabeça muito cheia”, Montaigne); 2) 

Ensinar a condição humana (...); 3) Ensinar a viver (...); 

4) Fazer uma escola de cidadania (Morin, 2007: 18).

Focar a educação apenas no desenvolvimento intelectual, negligenciado os 

fatores emocionais, sociais e éticos dos educandos é como querer desenvolver apenas 

uma asa desejar que o aluno pense que com esta poderá voar competentemente. Se estas 

dimensões são negligenciadas ou pouco focadas no modelo atual de educação, isso se 

deve à adoção de uma visão distorcida, onde apenas o desenvolvimento de uma analítica 

fria e impessoal serve de diretriz geral e critério de sucesso acadêmico. 

Para apontar as falhas do sistema paradigmático que conforma o pensamento 

educativo atual e os pontos fundamentais para uma expansão de consciência que são 

encobertos por ele, Morin apresenta os pontos sutis, contudo essenciais, de uma 

abordagem de ação apreendidos como saberes necessários à educação do futuro. 

Segue, resumidamente, a essência destes saberes direcionados, como afirmava 

Montaigne, mais à preparação de uma cabeça bem-feita que a uma cabeça bem cheia 

(Morin, 2000; 2010a). 

     13.2 – O problema do conhecimento 

O primeiro ponto problemático que o modelo atual de educação não parece 

adequadamente pensar é, paradoxalmente, a questão epistêmica ou do entendimento do 

próprio conhecimento e de seus potenciais negativos. O que é e como se constitui o 

conhecimento? É uma contradição absurda que uma área inteiramente dedicada ao 

ensino praticamente desconheça ou pouco se associe às reflexões epistemológicas 

voltadas para o entendimento do que é o conhecer e saber. 

As escolas e instituições de ensino, em geral, desconhecem o que seja o 

conhecimento e menos ainda como este surge, como é aceito e por que. A educação 
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padrão “fornece os conhecimentos sem ensinar o que é o conhecimento” (Morin, 

2010b: 287). Em outras palavras, o sistema educativo transmite informações sem se 

preocupar em discutir a sua gênese e validade. Também não se preocupa em refletir 

sobre a dinâmica do aprender, porque aprender e, menos ainda, do que seja, de fato, 

conhecer algo, já que este é um processo que envolve ações tanto cognitivas individuais 

quanto afetivas, além de questões sociais.  

Não refletindo sobre o conhecimento como fruto do trabalho humano coletivo e 

histórico, a educação não se dá conta dos modelos e valores implícitos às informações 

que transmite, muito menos de suas limitações, dificuldades e perigos, o que pode levar 

a dogmatismos, erros e ilusões coletivamente assimiladas em dado contexto e momento 

histórico (Freire, 2009, Morin, 2000).  

É, portanto, urgente a reintrodução efetiva da discussão epistemológica nas 

escolas e na formação geral de educadores de diferentes disciplinas, bem como às 

instituições voltadas à educação em suas diversas modalidades, do estudo conjunto e 

reflexivo da Psicologia, da Antropologia e da Sociologia para o reconhecimento das 

caraterísticas neurocognitivas e culturais que produzem e modelam o conhecimento.  

Disposições psíquicas individuais e sociais mal entendidas podem conduzir a 

distorções perceptuais que levam ao erro e à ilusão63. Uma das questões mais 

importantes e que não é devidamente refletida nas disciplinas científicas é exatamente o 

de que todo conhecimento, por ser uma construção humana, comporta riscos de erros 

e ilusões.   E mesmo o erro deve ser integrado como parte do conhecer, pois perceber-se 

o erro já é dar mostras de saber algo do correto.

São exatamente estas características fundamentais sobre o processo de conhecer 

e as consequências da produção do conhecimento que a educação formal parece, 

ironicamente, desconhecer. 

Sendo assim, o primeiro saber fundamental, aquele que prepara a flexibilidade 

do espírito para escapar à armadilha do comodismo intelectual e do dogmatismo 

ideológico é justamente o da familiaridade com os processos, riscos e limites do 

conhecimento.  

63 Lembramo-nos das grandes mentes que colaboraram com os regimes totalitários do século XX. Isso 

permite uma ideia de como o uso do intelecto sem uma reflexão psicossocial mais aprofundada pode ter 

consequências trágicas. 
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     13.3 – O conhecimento pertinente 

A questão do conhecimento “útil”, ou pertinente, é o segundo saber de base, um 

fundamento epistemológico que é pouco ou nada problematizado no sistema educativo 

atual.  

Por conhecimento pertinente Morin considera o saber que é percebido como 

significativo dentro de um contexto não por quem determina o conteúdo, mas por quem 

aprende. 

É pertinente o conhecimento global que permite agir no local. Assim, ao mesmo 

tempo em que resgata uma visão mais humanista, Morin faz uma aguda crítica aos 

modismos formais e técnicos que tentam complicar ao máximo o entendimento de 

temas úteis. Dificilmente é pertinente um saber transfigurado por camadas de 

prolixidades ou cuja construção teórica ou formalismo matemático só podem ser 

entendidos por experts. Todo conhecimento pertinente faz sentido em um contexto 

vivido. 

Aqui, a concepção de educação de Morin se aproxima bastante da de Paulo 

Freire, naquilo que este entende por “Leitura do Mundo” (Freire, 1987), ou seja, de 

obter as condições cognitivas básicas, dialogicamente estimuladas, para compreender e 

agir conscientemente em seu contexto sociocultural.  

A vida, a beleza e a satisfação de criar e participar devem também ser critérios 

de validade de um conhecimento considerado pertinente, possibilitando uma melhor 

apreensão da realidade. Arte, cultura e saber, portanto, formando um todo coeso. 

     13.4 – A condição humana 

O reconhecimento de uma identidade humana, daquilo que é comum a todas as 

pessoas, é a proposta do terceiro saber essencial à abertura democrática efetiva: 

reconhecer a condição humana.  A final, como seres humanos, somos todos, ao 

mesmo tempo, únicos e ao mesmo tempo semelhantes uns aos outros. 

Resgatar e possibilitar a convivência das diferenças que formam a riqueza de 

uma só espécie, a humana, emergente da dupla identidade, natural e social, é a proposta 

deste terceiro saber. A percepção daquilo que nos une realça as diferenças que nos 

enriquece e é a condição para desenvolver a tolerância, aceitação e compreensão com o 
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outro, seja indivíduo, seja cultura. 

Reconhecer a condição humana é reconhecer a multidimensionalidade que 

constitui o gênero humano: um complexo a um só tempo físico, biológico, psicológico, 

cultural, comunitário, social e histórico. É um reconhecimento eminentemente holístico 

e contrapõe-se ao estilo atomístico do ensino convencional onde esta multi-unidade de 

dimensões é desconsiderada ou as culturas humanas e seus povos são apresentados 

como curiosas manifestações exóticas, quase sem aspectos em comum com as 

sociedades ocidentais (tomadas como referência e modelo) por meio das disciplinas 

escolares.  

A própria noção de sujeito é profundamente agredida pelas disciplinas sociais, 

que, influenciadas pelo positivismo e pelo behaviorismo, vêm o indivíduo como produto 

ou reagente a estímulos e pressões externas, sobre os quais não consegue interferir 

eficazmente.  

Resgatar a unidade rasgada pela fragmentação, reestabelecendo a noção de 

sujeito como agente de ações reflexivas e parte de uma coletividade, pode reforçar de 

forma humanizada a consciência da importância da identidade individual que passa a ser 

também percebida como existente em todos os demais seres humanos,  enriquecida em 

sua diversidade cultural, transcendendo estreitas e diversificadas formas de xenofobias e 

estimulando a percepção cooperativa no reconhecimento da unidade na diversidade, o 

que traz em si, um potencial político evidente de questionamento das estruturas de 

poder atual. 

     13.5 – Compreender a compreensão 

Compreender, já o discutimos, é diferente e maior que o mero explicar. Esta 

última está ligada a uma determinada forma racional e objetiva de entender causalmente 

eventos e fenômenos, inclusive a realidade humana se, a priori, for tratada como objeto, 

como algo separado do observador, como coisa. A compreensão, ainda que possa 

também utilizar-se da explicação, supera esta no sentido de que busca empatizar com os 

sujeitos de uma ação, entendendo as motivações subjetivas pelas quais uma ação é feita 

ou deixa de ser praticada por pessoas que são semelhantes ao observador que as estuda, 

ainda que a mesma ação não necessariamente venha a ser repetida ou praticada em 

outros contextos semelhantes, demonstrando o seu indeterminismo causal.  
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A explicação satisfaz à curiosidade intelectual, especialmente quando se busca 

entender fenômenos naturais que se repetem nas mesmas condições, mas é a 

compreensão que satisfaz a subjetividade de quem se abre ao outro, possibilitando, além 

do entendimento, a ressonância pela generosidade, a empatia e a gratuidade. 

Compreender, portanto, supera o mero desejo de prever e controlar, próprio da 

explicação. Ela implica afinidade ou a possibilidade de se por na situação de outra 

pessoa o que permite uma tentativa de acordo. É, portanto, um entendimento ao mesmo 

tempo racional, afetivo e intuitivo, estabelecido entre iguais.  

Semelhante à técnica da epoché, utilizada pelos fenomenólogos (Reali & 

Antiseri, 2006), e a observação participante dos antropólogos (Costa, 1998), a pessoa 

compreensiva tenta superar os racionalismos e preconceitos que servem de barreiras e 

meios de divisão e incompreensão entre pessoas e povos, buscando apreender as 

motivações afetivas, históricas e sociais que afetam comportamentos interpessoais.  

A dialogicidade, presente nas propostas de Freire e Morin, surge do processo de 

compreender e só é possível se, indo além das teorias e das técnicas, os comunicantes se 

vêm e se respeitam, ambos, como pessoas que de fato são. Por isso, a escola deve, desde 

cedo, possibilitar ao máximo o contato entre os alunos e destes com seus professores e 

pessoal de apoio, incentivá-los a expressar a capacidade de compreensão interagindo 

através do esporte e com as artes, com a cultura humanista, com o contato étnico, como  

lazer, pois tudo isso estimula o reconhecimento dos valores e das diferenças, tanto 

quanto repercute na auto compreensão do sujeito que conhece.  

Só existe comunicação se houver canais de transmissão e recepção, que serão 

mais eficazes quanto mais autênticas forem as buscas por uma compreensão mútua. 

Uma boa maneira de facilitar a comunicação está em se nivelar o posicionamento dos 

intercomunicantes, evitando uma diferenciação social desnecessária ao entendimento. 

No entanto, não existe no modelo pedagógico tradicional, “bancário” e verticalizado, 

uma educação em que se estimule o abrir-se ao outro, portanto, inexiste na maior parte 

das escolas uma educação e exemplificação para a compreensão. Na verdade, a ênfase 

na técnica normalmente estimula o isolamento e a competição, acentuada, explícita e 

implicitamente, nas avaliações disciplinares e no modelo hierárquico, impositivo, 

competitivo e individualista, incentivados ainda mais na meritocracia.  
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Apenas reformando as mentalidades, encharcadas neste modelo individualista 

inserido num sistema socioeconômico instrumentalizado, para um modelo mais 

integrativo, se poderá pensar em realmente desenvolver uma proficiência na capacidade 

de compreensão humana, algo necessário à sobrevivência com qualidade, em um 

planeta superpovoado e insanamente explorado.  

A familiaridade com esta realidade e seu sistema educacional impositivo e 

antidemocrático impede, como estudo colateral, a análise das causas da incompreensão, 

tão presentes nestes tempos de mudanças críticas, e que se expressam em aberrações tais 

como xenofobia, racismo, sexismo e desprezo. A correta conscientização destas causas, 

na construção real de uma democracia a partir da escola, com o estímulo à 

dialogicidade, constituiriam os fundamentos viáveis de uma educação para a paz. 

Para Morin, 

         É preciso ensinar a cada um a cultura que nos 

faria praticar o autoexame e a autocrítica.  (...) A prática 

da compreensão é vital contra as pestilências humanas, 

como o desprezo e o ódio. Quem compreende isso deixa 

de odiar (Morin, 2010b: 294). 

     13.6 – A identidade terrena 

Ensinar a história do planeta, a sucessão das espécies, com seus períodos áureos 

e de declínio, ajudaria, afirma Morin (2000; 2010b), a percepção dos alunos sobre a 

interligação frágil dos seres vivos com seu meio, o que elevará a preocupação ecológica 

a um patamar existencial. Isto fortaleceria a noção de identidade terrena, já que somos 

frutos da natureza viva, sendo sustentados pelo equilíbrio e homeostase de nosso 

planeta.  

O entendimento da simbiose entre as espécies ajudaria a abertura à compreensão 

entre os homens e também do impacto destes sobre a natureza. A resultante seria uma 

maior conscientização ambiental voltada para a preservação da Natureza e da 

sustentabilidade. 

A importância desta compreensão foi bem resumida pelo educador David W. 
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Orr, em sua introdução ao livro Alfabetização Ecológica: 

 A descoberta mais importante dos dois 

últimos séculos é a de que estamos todos juntos num 

mesmo experimento frágil, vulnerável aos 

acontecimentos, ao julgamento equivocado, à visão 

estreita, à ganância e à má-fé. Apesar de separados em 

nações, tribos, religiões, etnias, línguas, culturas e 

políticas, nós estamos todos juntos numa aventura que 

se iniciou em épocas imemoriais, mas que no futuro não 

irá além da nossa capacidade de reconhecer que somos 

(...) membros e cidadãos plenos da comunidade biótica. 

O imperativo é simplesmente que devemos dar toda a 

nossa atenção às condições e pré-requisitos ecológicos 

que sustentam todas as formas de vida. (...) E, devido à 

dimensão e ao impacto da presença humana na Terra, 

afirmar o contrário seria total insensatez (Stone & 

Barlow, 2008: 9). 

O estudo da ecologia mostra que a solidariedade entre sistemas e espécies é a 

fonte do sucesso da vida e que nós, seres humanos, não podemos ir contra esta 

solidariedade universal sem provocar uma catástrofe.  

A crueldade do pensamento econômico mecanicista, calculista, em associação, 

contra os animais e contra boa parte dos seres humanos, é gritante. Isso é razão mais do 

que suficiente para uma nova reformulação das práticas de produção e ação que nos leve 

à construção de uma sociedade economicamente sustentável, menos consumista, 

baseada nos laços de uma solidariedade social, intercultural e ambiental realmente 

efetiva.  

Também faz parte do estudo da identidade terrena a compreensão da história 

humana, especialmente a da história da globalização geral (e não apenas econômica) 

que, iniciando-se no século XVI, aproxima cada vez mais continentes e culturas em um 

só mundo interligado, para o bem e para o mal. 

O estudo englobaria as diferentes formas de resistências contra forças 
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dominadoras, a ação de minorias exploradas e as contracorrentes intelectuais que 

ajudaram a desmascarar o mal do atual paradigma reducionista. 

Morin, ao discutir este saber, permite-nos associar seus principais pontos com os 

da pedagogia conscientizadora e solidária de Paulo Freire:  

       Trata-se de ensinar o destino, doravante planetário, 

comum a todo o gênero humano (...). Seria necessário 

ensinar a história da era planetária, mostrar por quais 

processos todas as partes do mundo tornaram-se 

intersolidárias, sem, por isso, ocultar a opressões e 

dominações que devastaram a humanidade e que ainda 

não desapareceram. Seria necessário insistir no fato de 

que, doravante, nos encontramos todos em 

interdependência e confrontados com as mesmas 

ameaças (Morin, 2010b: 295). 

     13.7 – O enfrentamento das incertezas 

A escola tende a nos mostras as diferentes disciplinas como produtos acabados, 

prontos, quase perfeitos. O quadro dá ênfase a um acúmulo linear irrealista, concorde 

com a crença mecanicista em uma causalidade pretensamente universal. Mas o destino 

de cada saber, como o de cada pessoa e de cada sociedade, na prática, acaba por chocar-

se com um sem número de fatos inesperados, de espaços não preenchidos e não 

abarcados pelo ensino convencional.  

A educação deveria mostrar que, ao lado do sucesso e do grande 

desenvolvimento técnico-cientifico do século XX, surgiram também inúmeras 

descobertas paradoxais e incertezas quanto à eficácia de nossos modelos e explicações 

científicas (Morin, 2000; 2005d). 

Desta forma, seria mais natural a aceitação fato de que não podemos 

compreender, ou melhor, explicar, prever e controlar tudo. De que nem sempre as 

consequências de atos e planos são as esperadas, mas que podemos desenvolver 

estratégias que permitam enfrentar o inesperado com algum grau de sucesso. A não 

linearidade dos fatos e acontecimentos também complementa o inacabamento do ser 
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humano e ambas dão margem à renovação, à inovação. 

Para Morin, faz-se necessário aprender-se a navegar em um oceano de incertezas 

com o apoio das pequenas ilhas de certezas. E a incerteza, longe de ser considerada um 

mal, deve ser encarada como possibilidade da criatividade e da mudança. 

         A consciência das incertezas não significa 

uma regressão do conhecimento, mas a 

regressão do falso conhecimento. É uma 

progressão do verdadeiro conhecimento que 

comporta o conhecimento de suas ignorâncias 

(Morin, 2010b: 296-297). 

     13.8 – A ética do Gênero Humano 

A questão do relacionamento transpessoal e intersocial, tomando por base o fato 

de que são as relações que determinam as qualidades de um todo ou sistema que, então, 

realimenta recursivamente as partes, é um leitmotiv do pensamento de Edgar Morin e 

sua máxima expressão está exatamente naquilo que ele denomina de ética do gênero 

humano.  

A ética do gênero humano seria – dadas as condições favoráveis – a expressão 

da dialogicidade e da compreensão amadurecida, que implica a afirmação do eu junto e 

em consideração com o outro. Aqui, a convergência da sabedoria de Freire e Morin 

atinge seu ponto máximo. Ambos creem efetivamente no poder clarificador e 

reconstrutor da dialogicidade a partir de uma visão eminentemente positiva da 

capacidade de abertura e preocupação social das pessoas. Sem respeito ao outro não há 

possibilidade de compreensão, partilha e convivência. 

Esta ética, sua construção dialógica, deve ser preocupação dos sistemas de 

educação desde o ensino fundamental até os cursos superiores, até mesmo pelo fato de 

ser toda educação expressão social de relações entre pessoas, entre gerações de autores e 

entre as disciplinas, frutos da cultura e da sociedade. Ademais, a educação é falha e 

tendenciosa se apenas transmite conhecimento técnico, não ajudando a preparar o 

educando para a vida que se faz em comunidade, em solidariedade. Isso por si tem 

implicações políticas sérias, por levantar ao questionamento dos entraves à esta 
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solidariedade mundial, especialmente quanto às amarras economicistas do 

neoliberalismo (Freire, 2010; Morin, 2011). 

A expressão desta ética do gênero humano (Antropoética) depende da situação 

existencial com que se defronta o sujeito sensível. Ela pode se expressar em sentido 

mais pessoal, mas pode igualmente envolver um caráter social e político indo até a um 

engajamento mundial sobre determinados temas – como ocorre atualmente na crítica ao 

modelo econômico dominante. A familiaridade com estas dimensões, através da 

educação contínua, poderia levar a minimizarem-se tensões, reduzindo as possibilidades 

de conflitos, e a um modo de pensar em termos globais, que permite o desenvolvimento 

do indivíduo dentro de uma atmosfera social mais positiva.       

A ética deve ser uma resultante da conscientização da interdependência que nos 

sustenta a todos, não de um discurso moralista farisaico. Deve ser consequência da 

percepção da identidade terrena do facto de que a afetividade interpessoal e o amor a 

causas promovem uma sensação de bem-estar e de conforto que supera e/ou 

complementa o nível do sucesso individual.  

A ética do gênero humano não é um mero conceito abstrato a ser dado ou 

repassado em algum momento da educação formal, mas refere-se ao uma vivência e 

despertar contínuos do conviver, viver com, conscientização do prazer da vivência 

interpessoal.  

Todo desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais que se burila dentro das 

participações comunitárias, resgatando aspectos saudáveis e integrativos das práticas 

desportivas, lúdicas, recreativas, criativas e culturais, fortalecendo a sensação e a 

consciência de pertencimento à espécie humana e a compreensão de que somos, todos, 

seres históricos, formados e formadores de cultura.  

Como Morin descreve em várias passagens de seu livro A Cabeça Bem Feita 

(2010a), tão importante quanto uma razão adestrada para ser prática é o 

desenvolvimento de uma sensibilidade que possa resgatar o sentimento e a emoção, 

temperada pela reflexão e a crítica.  
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14 – Síntese do capítulo 

Neste capítulo fizemos uma reflexão panorâmica e recursiva sobre o pensamento 

de Edgar Morin e o seu entendimento do que é o Pensamento Complexo. Este, em 

última análise, é ao mesmo tempo, uma epistemologia do saber, uma abordagem 

transdisciplinar integrativa e uma crítica coerente do paradigma dominante na 

modernidade em seu aspecto fragmentador, reducionista, mecanicista.  

Morin discute os resultados socioambientais desta interpretação de mundo. 

Afirma que o resultado deste paradigma, ultrapassando os limites científicos onde já é 

questionado, estabeleceu um vício de pensamento profundamente negativo ao estimular 

e contribuir para um sistema tecnoeconômico desumano e drasticamente antiecológico.  

As consequências perturbadoras de uma ciência sem consciência, falsamente 

neutra e financiada pelo atual estagio do capitalismo, podem ser  observadas na atual 

crise civilizatória, ao mesmo tempo em que, auto validante, ergue diversos mecanismos 

de resistência a qualquer tipo de pensamento que seja questionador de seus pressupostos 

paradigmáticos. 

Morin discute a ruptura acentuada entre o quantitativo e o qualitativo, 

especialmente na área da educação, voltada mais ao acúmulo e imposição de 

conhecimentos, sem levar em conta o desenvolvimento integral do educando, o que 

envolve os aspectos emocionais,  suas capacidades criativas e integrativas, as relações e 

implicações de conexões cognitivas interdisciplinares. Neste sentido, o pensamento de 

Montaigne de que “mais vale uma cabeça bem-feita do que bem cheia”, que Morin usa 

como epígrafe de seu livro A Cabeça Bem-Feita, serve como eixo temático recorrente - 

ou um leitmotiv - de sua proposta da reforma do pensamento pela e com a educação, 

uma implicando a outra.  

A percepção de um pensamento menos estritamente analítico e mais 

cooperativo, dialógico, integrativo é uma resposta e aposta ao pensamento reducionista 

e mecanicista disjuntivo. Difere-se deste por relacional, ecológico, cooperativa, unindo 

valores e aspectos qualitativos ao cálculo, visto como expressão de uso especial e 

limites precisos. Tal perspectiva  leva em consideração a percepção sistêmica sem negar 

os aspectos positivos da racionalidade analítica, constituindo uma estrutura 

paradigmática mais ampla, implicando uma atitude proativa e comunicativa entre as 
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áreas do conhecimento, oposta ao isolamento dos  saberes.  

 A percepção intuitiva da natureza como sistema vivo e da sociedade como uma 

rede que interliga pessoas e culturas é desfeita pela educação formal, que leva 

paulatinamente à perda desta percepção, pondo em seu lugar uma visão fragmentária da 

realidade. 

 A reforma educativa parte do questionamento do processo de embotamento da 

percepção sistêmica, ou da complexidade das inter-relações entre eventos, apresentando 

os fundamentos científicos e filosóficos para uma educação construtivista crítica e 

dialógica, que é muito similar às propostas de Paulo Freire.  Morin reconhece que esta 

renovação possui aspectos políticos, atraindo resistências na mesma medida em que 

permite o estímulo ao desenvolvimento transdisciplinar dos educandos.  

 Morin discute os fundamentos epistêmicos, em particular, e filosóficos, em 

geral, da reforma propondo diretrizes de reflexão, os sete saberes que, embora 

discutidos sutilmente em certos projetos políticos de ação sociais ditos 

interdisciplinares, são negligenciados nas instituições dedicadas à educação.  

 Relacionais e conjuntivos, tais fundamentos superam a inércia do pensamento 

cartesiano e promovem uma nova visão humanista e integrativa de ensino, mais 

envolvente e dialógica e, portanto, mais sensível e cooperativa, pondo novamente a 

Educação na vanguarda das transformações sociais, resgatando as funções sentimento, 

sensação e intuição com a da racionalidade.  

 Morin problematiza o tipo de pessoa que queremos formar (tecnicistas ou 

cidadãos reflexivos), do que é feito e como se constrói o conhecimento humano e de que 

forma este pode ser utilizado para um salto perceptual que leve a uma transformação de 

visão de mundo e do comportamento, resgatando a identidade e a ética do gênero 

humano que é parte impactante da identidade planetária. 
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Capítulo 6 

O Pensamento Multidimensional de Paulo Freire 

  Uma das condições necessárias ao pensar certo é 

não estarmos certos de nossas certezas. 

Paulo Freire (2010: 27-28) 

1 – Introdução 

Neste capítulo procuraremos apresentar o núcleo do pensamento de Paulo Freire 

no que toca à sua epistemologia e à sua visão de homem, ciência, educação e sociedade, 

demonstrando que tal pensamento é multidimensional, aberto, possuindo uma coerência 

e congruência que, por suas características, harmoniza-se com a compreensão de Edgar 

Morin de um pensamento complexo, ou seja, transdisciplinar, crítico, cientificamente 

rigoroso, mas aberto, afetivo, reflexivo e  distante de ser dogmático e fatalista.  

Salientamos que o estudo é feito de modo recursivo, ou seja, cada tópico 

apresentado tende a remeter a questões de tópicos anteriores que interagem e se 

reforçam na compreensão sistêmica do sempre abrangente pensamento de Paulo Freire, 

prática, aliás, que foi utilizada pelo próprio pensador-educador em seus diversos livros. 

2 – Um pensamento comprometido com a vida 

O capítulo anterior apresentou a concepção de Edgar Morin de que a 

complexidade se expressa pelo entrelaçamento de saberes, ações e ideias que, em seu 

conjunto, formam uma coerente e dinâmica visão de mundo, de homem e da realidade. 
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Partindo desta conceituação, poder-se-á afirmar que poucos pensadores e educadores do 

século XX tenham apresentado, em seu trabalho e em sua vida, tão de perto, as 

características de um pensamento multidimensional, efetivamente concretizado em uma 

práxis integrativa do homem com a vida, o ambiente e a cultura, quanto Paulo Freire.  

Pensamento continuamente aberto, não dogmático, como não poderia deixar de 

ser para quem passou toda a vida lutando por mais democracia em todas as esferas onde 

estejam presente o homem e a mulher em relação com seus semelhantes, Freire não 

apenas renovou o pensamento pedagógico através de uma reflexão crítica 

eminentemente transdisciplinar, como sua própria história pessoal serviu de ilustração e 

exemplo da coerência e do valor prático desta proposta (Gadotti, 1997). 

Educador, pensador, revolucionário, crítico social, teórico da pedagogia do 

oprimido, formulador de uma pedagogia da esperança e da autonomia, epistemólogo, 

existencialista, filósofo, propositor de uma ética dialógica, são tantas e tão 

diversificadas as possibilidades de rotulações possíveis – tanto quanto limitadores –  a 

serem aplicados a Paulo Freire a depender do que se extrai de cada faceta do seu 

trabalho, que só isso bastaria para evidenciar o padrão multidimensional e, portanto, 

complexo, de seu pensamento. Se todos estes aspectos são encontrados em sua obra, 

nenhum deles, contudo, pode ser tomado como o representativo do caráter do seu autor 

ou do alcance transdisciplinar de seu trabalho.  

Conhecedor da historicidade, da cultura e do inacabamento próprio ao ser 

homem/mulher, Freire, ele mesmo, se refez historicamente, sempre pronto a aperfeiçoar 

sua percepção de realidade, remodelando suas ideias e práticas na relação com seus 

educandos e no diálogo com seus pares, fossem educadores, filósofos, cientistas, 

críticos, adversários ou pessoas comuns. Cada tema, cada problema ou assunto das 

reflexões freireanas parecem se conectar com os demais, em uma proposta viva de 

reaprendizagem coerente e em contínuo desenvolvimento em espiral, que ele já 

demonstra possuir desde seus primeiros escritos e a qual se refere em seus últimos 

livros: 

No meu caso pessoal, retomar um assunto ou 

tema tem que ver principalmente com a marca oral de 

minha escrita. Mas tem que ver também com a 

relevância que o tema de que falo e a que volto tem no 
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conjunto de objetos a que direciono a minha 

curiosidade. Tem a ver também com a relação que certa 

matéria tem com outras que veem emergindo no 

desenvolvimento de minha reflexão (Freire, 2010: 14). 

 

É possível, portanto, acompanhar-se o processo de desenvolvimento de suas 

ideias, onde posições mais amadurecidas não descartam ideias ou categorias 

anteriormente explicitadas, corrigindo o direcionamento ou expandindo o alcance das 

mesmas.  

Pensamento aberto ao diálogo, eminentemente reflexivo, uma das qualidades 

mais admiráveis de Paulo Freire está em sua capacidade de nunca ter a pretensão de ter 

dito a última palavra. Cada um de seus livros liga-se aos antecessores para impulsionar-

se a ir muito mais além do horizonte anteriormente descrito. Por isso o Freire de 

“Educação Como Prática da Liberdade”, dos anos 1960, é diferente do Freire de 

“Cartas à Guiné-Bissau”, dos anos 70 que, por sua vez, já não é o mesmo de “Política 

e Educação” e de “Pedagogia da Autonomia”, dos anos 1990, mas em todos estes 

textos é possível reconhecer claramente o mesmo autor.  

  

É fácil observar, no desenvolvimento do seu trabalho, certos pressupostos 

constantes, como a confiança no ser humano e em sua capacidade de crescer e 

transcender desafios e limitações causadas fundamentalmente pelo próprio homem.  

Esta confiança liga-se à motivação de seu trabalho, que é o de esclarecer e 

incentivar o ato/processo de conhecer e de conscientizar das pessoas das suas 

capacidades, entre elas o de agir reflexivamente, resgatando sua dignidade e seu papel 

histórico, com mais ênfase, preocupação e carinho àquelas que foram vilipendiadas ou 

negadas em seu direito à educação por outras que se julgam no poder de oprimir e negar 

a palavra aos primeiros. Mas se tal opressão provoca-lhe uma legitima raiva, isso não 

levava a odiar o opressor, mas a entendê-lo também como vítima de uma historicidade 

que levou a esta divisão injusta das pessoas entre classes. 

Seu respeito à pessoa humana o fazia aceitar a todos como merecedores de 

reconhecimento, sem fazer distinção de classe, ideologia ou origem social (Freire, 1987; 

1994; 2010).  

Seu pensamento concretizou-se em uma práxis inicialmente com um enfoque 

pedagógico crítico e, posteriormente, sem descartar o primeiro, na busca de 
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conscientização de classe, por meio dos atributos políticos do ato e do processo de 

educar. Assim, conhecimento e consciência crítica são aspectos característicos de seu 

trabalho de educador, as faces complementares do mesmo processo de libertação e 

autonomia do educando (Freire, 2001; 2010).  

Por tudo isso, por esta presença da confiança na capacidade de superação e 

transcendência das barreiras que alienam o ser humano, a sua escolha de atuação foi a 

de ajudar a construir uma educação como prática da liberdade. Ao ajudar o oprimido, o 

excluído e o marginalizado a se ver como gente e agente da história, sua práxis se 

transforma em uma pedagogia da esperança e construção da autonomia não apenas 

para o excluído, mas para todo o gênero humano.  

Questionando paradigmas (incluindo, na crítica, mesmo as contradições de uma 

ortodoxia marxista que destrói o que o marxismo tem de melhor, ou seja, sua profunda 

análise das mazelas do capitalismo que impedem uma democracia real), Paulo Freire 

pensa e reflete globalmente para agir de modo efetivo, localmente, através do ensino por 

meio da dialogicidade interdisciplinar. Sua prática educativa é o da conexão entre 

saberes, contextualizados na experiência vivida pelos alunos, para o desenvolvimento de 

uma consciência autônoma, crítica e atuante, cultural e socialmente, superando 

preconceitos e barreiras classistas. 

É a educação, portanto, o seu objeto de pesquisa e seu instrumento de ação, a sua 

arma não letal para a luta nunca fácil, mas dolorosa e, paradoxalmente, sumamente 

gratificante, pela libertação das pessoas que foram excluídas ou tiveram suas chances de 

crescimento negadas ou minimizadas por uma determinada (e ainda atuante) 

modalidade de organização social, caracterizada pela divisão artificial das pessoas em 

classes e “tipos” sociais, a partir de sistemas teóricos e conceitos ficcionais, utilizados 

para racionalizar a exploração dos homens, mulheres e crianças do mundo, além do 

meio-ambiente (Freire, 2007; 2010).  

Disto resulta a coerência no desenvolvimento de sua obra, desde o início uma 

espiral, que fortalece sempre a “formulação de uma pedagogia que se nutrisse dos 

valores, das necessidades, dos interesses emancipatórios dos subalternos, dos 

oprimidos” (Scocuglia, 1999: 10) o que explica os motivos pelos quais seu trabalho foi 

(e ainda é) perseguido pelos mesmos setores elitistas e conservadores dentro de seu 

próprio país: a inerente - e inevitável - politicidade do ato pedagógico (Freire, 2005). 
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Freire é, antes de tudo, um humanista curioso e, ao mesmo tempo, um crítico 

social. Como tal, é um denunciador de uma sociedade que se faz cada vez mais estranha 

ao próprio ser humano, impondo aos homens e às mulheres, jovens e idosos, pesadas 

cargas e comprometimentos impessoais, impedindo-lhes o desenvolvimento de suas 

potencialidades e a consciência de sua criatividade e historicidade, com base em uma 

visão mecanicista e instrumental, longe da razão sensível e reflexiva, reafirmativa da 

vida e do prazer de estar-com que nos torna humanos (Freire, 1994; 2010).  

Daí sua obra escrita, em especial a partir de Ação Cultural para a Liberdade e 

Outros Escritos (1982), possuir, além da reflexão da prática educativa, uma dimensão 

eminentemente epistêmica, que se faz crítica severa dos paradigmas tradicionais que 

ajudaram a criar ou conformar um sistema social baseado na exploração e exclusão, 

dimensão que se reflete não apenas nos experts ou pensadores da educação, mas no 

educando, em sua curiosidade interessada, que é consubstancial ao próprio processo de 

aprender e que, com o apoio e estímulo do educador:  

 

(...) pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade 

crescente, que pode torna-lo mais e mais criador. O que 

quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se 

exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói 

e desenvolve o que venho chamando de “curiosidade 

epistemológica”, sem a qual não alcançamos o 

conhecimento cabal do objeto (Freire, 2010: 24-25). 

 

Freire utiliza-se da epistemologia (o entendimento do que é o conhecimento, sua 

formação, seus limites e problemas) tanto para fortalecer suas propostas pedagógicas, 

calcada na curiosidade epistêmica, como para mostrar o desenvolvimento de uma nova 

maneira de perceber a realidade, desvinculada das amarras de uma hierarquia artificial 

usada para a massificação da pessoa, sendo reafirmativa da importância da subjetividade 

do indivíduo que se diferencia na relação com seus semelhantes e sua cultura: 

 

A importância do papel interferente da 

subjetividade na História coloca, de modo especial, a 

importância do papel da educação. (...) A prática 

política que se funda na compreensão mecanicista da 

História, redutora, “castra” as mulheres e os homens na 
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sua capacidade de decidir, de optar (...). Cedo ou tarde, 

por isso mesmo, prevalece a compreensão da Histórica 

como possibilidade, em que não há lugar para 

explicações mecanicistas dos fatos nem tampouco para 

projetos políticos que não apostam na capacidade crítica 

das classes populares (...). Como processo de 

conhecimento, formação política, capacitação científica 

e técnica, a educação é prática indispensável aos seres 

humanos e deles específica na História como 

movimento, como luta. (Freire, 2001: 12-13) 

Os traços deste trabalho multidimensional, deste pensamento multifacetado, 

definem perfeitamente o perfil de um humanista libertário, crítico e realisticamente 

otimista, dialógico e lógico e, em igual medida, profundamente ético, que faz da sua 

abordagem um processo de desenvolvimento de capacidades gnosiológicas e culturais, 

centrando-se no educando e não no currículo nem no professor.  

3 – Compreensão de homem/mulher e de educando 

A aceitação positiva do educando em Freire é reflexo de sua aceitação/percepção 

do ser humano enquanto ser uno e múltiplo, um indivíduo que se diferencia ao interagir 

com o mundo e a cultura; do reconhecimento do ser que é incompleto, mas que 

apresenta, como todo ser vivo, a capacidade de se aperfeiçoar e, neste processo, com 

seus altos e baixos, de apresentar-se como unidade de “contrários”, que também se 

expressa na cultura por ele produzida; do entendimento do homem/mulher como ser 

racional e sensível, que deve desenvolver a cognição e a afeição, em igual medida, para 

completar-se enquanto pessoa e cidadão.  

Visão positiva, mas não estática. Visão processual, dinâmica, que, ao reconhecer 

a possibilidade criativa e comprometida do educando/pessoa em ser-mais, situa-se no 

polo oposto ao do modelo empirista, da pessoa enquanto ser passivo, vazia tabula rasa 

a ser preenchida por um professor que não enxerga no aluno um seu semelhante, mas 

frequentemente um inferior (Freire, 1982; 1987). Isso é o que faz de Freire um 

revolucionário ao questionar as bases do paradigma empirista-positivista e sua aplicação 

em uma concepção de educação da Modernidade que escolheu a divisão social, o 
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elitismo, lucro, o individualismo e a mercadoria em detrimento do humano, da 

solidariedade e da partilha, numa modalidade de transferência de informações 

denominada por ele de educação bancária, feita por meio de uma ação eminentemente 

verticalizada e antidialógica64.  

A proposta de conscientização pela ação participativa da pessoa curiosa e 

criativa supera o processo antidialógico da educação “bancária”, o que é possível pelo 

desenvolvimento de sensibilidade inteligente, ou da razão sensível, exigindo a presença 

de um sujeito que entende, reflete, assimila desde que assim reconhecido por quem 

facilita seu aprendizado e que é igualmente ser sensível  e em permanente devir.  

Ora, só se autotransforma e se (re)forma o que se fez suficientemente maduro e 

autônomo. Mas só interage ativamente quem possui razão e sensibilidade. Isso implica a 

existência e reconhecimento da subjetividade, atuante na comunicação com e troca com 

um meio social e cultural que, por sua vez, a influência, ao mesmo tempo em que a 

própria subjetividade, amadurecendo, demonstra sua intencionalidade quando, estando 

consciente dos condicionamentos ou tentativas de influência, reflete sobre estes 

condicionamentos e age para modificar o seu meio, a sua cultura.  

Portanto, para Paulo Freire, os seres humanos são seres inacabados, e, por isso 

mesmo, seres possíveis de se desenvolverem, até mesmo de se transcenderem a si e aos 

obstáculos que os envolvem, criando uma cultura que, como eles, está também em 

processo de devir. São, portanto, seres em processo, longe da visão estática e 

mecanicista dominante. Seres que se fazem humanos, seres existenciais que se 

aperfeiçoam no mundo e com o mundo são seres capazes de serem mais humanos, mais 

abertos, mais capazes de se relacionarem.  

É nesta capacidade de se conhecerem, ao reconhecerem-se no mundo, e com o 

mundo, que eles captam seu entorno social, cultural, político: 

 

Somente homens e mulheres, como seres 

“abertos”, são capazes de realizar a complexa operação 

de, simultaneamente, transformando o mundo através 

de sua ação, captar a realidade e expressá-la por meio 

de sua linguagem criadora. E é enquanto são capazes de 

tal operação, que implica em “tomar distância” do 

                                                 
64 Este processo é exaustivamente discutido por Freire em Pedagogia do Oprimido, 1987. 
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mundo, objetivando-o, que mulheres e homens se fazem 

seres com o mundo (Freire, 1982: 65). 

O ser humano diferencia-se dos demais animais pela capacidade de transcender 

com o determinismo biológico, superando o mero estar no mundo pela reflexão sobre si 

e sobre seu meio, recriando sua existência.  

Se não tivessem sido capazes de romper com a 

aderência ao mundo, emergindo dele, como consciência 

que se constitui na “ad-miração” do mundo, como seu 

objeto, seriam seres meramente determinados e não 

seria possível então pensar em termos de sua libertação. 

Somente os seres que podem refletir sobre sua 

própria limitação são capazes de libertar-se (...). Desta 

forma, consciência de e ação sobre a realidade são 

inseparáveis constituintes do ato transformador pelo 

qual homens e mulheres se fazem seres de relação 

(Freire, 1982: 66). 

A visão de Homem/Mulher de Paulo Freire é, pois, relacional, processual, 

existencial, sistêmica, criativa e, portanto, impossível de ser enquadrada em teorias 

homogeneizantes lineares. Ele efetivamente rompe com a visão reducionista e 

mecanicista e abraça uma forma de compreensão sistêmica do processo de aprender que 

soa bastante próxima da compreensão de Morin da percepção da complexidade:  

A questão fundamental, neste caso, está em que, 

faltando aos homens uma compreensão crítica da 

totalidade em que estão, captando-a em pedaços nos 

quais não reconhecem a interação constituinte da 

mesma totalidade, não podem conhecê-la. E não o 

podem porque, para conhecê-la, seria necessário partir 

do ponto inverso. Isto é, lhes seria indispensável ter 

antes uma visão totalizada do contexto para, em 

seguida, separarem ou isolarem os elementos ou as 

parcialidades do contexto, através de cuja cisão 
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voltariam com mais claridade à totalidade analisada 

(Freire, 1987 : 95). 

Pela inteligência e capacidade de ação, da práxis, a mulher e o homem criam a 

cultura a partir do seu pensar, do seu sentir e do seu agir. Ao fazê-lo, transformam-se 

também a si e, desde que não sejam impedidos, também ajudam a mudar a percepção 

compartilhada pelas pessoas de uma determinada época. Toda teoria mecanicista que 

pretenda explicar o ser humano em critérios deterministas ou linearmente causais, 

desconsiderando este aspecto sensível, existencial e relacional, acaba por criar um 

quadro simplista e míope. 

Edgar Morin, defendendo este mesmo posicionamento, critica a pretensão de 

certas escolas das ciências humanas, como a estruturalista, em dissolver a noção de 

sujeito na estrutura social abstrata: 

Tal como a fragmentação das ciências 

biológicas anula a noção de vida, a 

fragmentação das ciências humanas anula a 

noção de homem. Assim, Lévi-Strauss 

acreditava que o fim das ciências humanas não 

é revelar o homem, mas dissolvê-lo em 

estruturas (Morin, 2010a: 41). 

Em ambos os autores, Freire e Morin, é patente o incômodo com uma pretensa 

racionalidade que suprime o sujeito enquanto ente reflexivo, capaz de atuar sobre seu 

mundo, sobre a civilização da mesma forma como a civilização atua sobre ele. Neste 

caldo paradigmático de racionalidade instrumental e mecanicismo impessoal, a 

subjetividade natural desmancha-se nas “regras” do jogo produtivo, nas estruturas 

sociais, ou em meio ao anonimato da massa. Assim o positivismo e sua “ordem” 

racionalizada adere nas mentalidades orgulhosas de pertencer a uma civilização 

pretensamente esclarecida, onde as últimas tentativas da ação individual são eliminadas 

ou postas no ridículo dos “sonhos utópicos”, especialmente depois de o neoliberalismo 

ter decretado “o fim da História” (Freire, 2010).  

É exatamente ai que o protesto de Freire (2003) e Morin (2005e; 2010a) se unem 

em um mesmo grito de alerta.  A razão instrumental, já apontava Horkheimer, Adorno e 
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a Escola de Frankfurt (Reale & Antiseri, 2006), nos aliena e reifica, e, por mais que 

fantasiosamente tente, não consegue eliminar nossos sentimentos, anseios e intuições 

impondo-se um modelo mecanicista. 

A compreensão freireana de educando é a mesma da do ser humano e, enquanto 

tal, corajosamente oposta à imagem que emerge do modelo mecanicista: o educando 

não é uma tabula rasa, nem um ignorante estúpido a ser passivamente modelado pelo 

professor. É um ser sensível e inteligente, ainda que em formação; alguém que calcula e 

sonha; que constrói relações e se individualiza na interação ética e na partilha com o 

outro; ser que, se é influenciado por seu meio, não é totalmente determinado e que, 

portanto, é ao mesmo tempo produto e artífice, capaz de estar consciente do seu 

ambiente, da sua história.   

Ser em processo, sempre possuindo a possibilidade de ser-mais: mais humano, 

mais consciente, mais feliz por meio do amadurecimento de suas potencialidades e do 

(re) conhecimento das condições sociais que travam ou impedem este desenvolvimento. 

Não se reduzindo tão somente a uma 

das dimensões de que participa – a natural e a 

cultural – da primeira, pelo seu aspecto 

biológico, da segunda, pelo seu poder criador, o 

homem pode ser eminentemente interferidor. 

Sua ingerência, senão quando distorcida e 

acidentalmente, não lhe permite ser um simples 

espectador a quem não fosse lícito interferir 

sobre a realidade para modificá-la. Herdando a 

experiência adquirida, criando e recriando, 

integrando-se às condições de seu contexto, 

respondendo a seus desafios, lança-se o homem 

num domínio que lhe é exclusivo – o da 

História e o da cultura (Freire, 2009: 49). 

A visão de Freire é, portanto, inteiramente compatível com a visão processual 

multidimensional, ou complexa, de Morin.   

Sobre o homem/mulher/educandos, ambas as visões são valorativas da 

subjetividade relacional, da intencionalidade da consciência que interage, apreende e 

modifica seu entorno natural e social. Ambas são igualmente opostas às tentativas 
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redutoras que tentam enquadrar a subjetividade, o sujeito, a pessoa a conceitos ou 

critérios mecanicistas que dissolvem ou anulam a própria noção de consciência, sujeito 

ou pessoa. 

 

4 – Por uma racionalidade sensível  

 

 Paulo Freire foi um pensador com mais interesse em uma reflexão passível de 

concretização prática, efetiva, com impacto real nas vidas das pessoas, do que um 

teórico preocupado em desenvolver um sistema de consistência ou coerência puramente 

conceitual, geralmente visando a um reconhecimento institucional afável ao ego, mas 

pouco útil às pessoas fora dos muros universitários.  

O intelectual vaidoso, para ele, era tão arrogante quanto o capitalista explorador 

e, se fosse um intelectual de esquerda a exprimir tal arrogância, ainda pior seria, posto 

que enquanto o da direita o era vaidoso por convicção, o segundo seria por deformação 

(Gadotti, 1997).  

Daí sua clareza na exposição de ideias para que seu interlocutor bem o entenda, 

sua atitude aberta, eminentemente “escutatória”, respeitosa, mas ao mesmo tempo 

segura e cientificamente coerente, profunda, e ao mesmo tempo, simples, compreensiva 

e engajada, sempre a favor dos mais fracos. “O simples”, esclarece Gadotti (1997: 5), 

“não se opõe ao concreto e ao complexo. Opõe-se ao prolixo. A simplicidade de Paulo 

Freire era densa, concreta, e complexa”. Acrescentaria que o simples se faz claro não 

porque se contrapõe ao Complexo, mas ao reducionismo que retalha o que se faz vivo, 

multidimensional, em peças isoladas e sem sentido. 

Paulo Freire também não parecia preocupar-se com a exposição de técnicas 

pedagógicas atreladas a um “método” preciso e acabado. Para ele, não há um método 

pronto e exterior independente do professor, mas sim posicionamentos construtivos ou 

não, abordagens e modos mais democráticos de se estimular o aprendizado pela 

partilha ou, ao contrário disto, atitudes autoritárias impondo cargas disciplinares de 

modo brutal, visando manter uma estrutura de poder autoritária, eminentemente 

desigual.  

Para Freire, são os educandos que se formam e que são a razão de ser dos 

círculos de cultura – o termo sala de aula lhe parecia insípido, voltado para as 

disciplinas e não para as pessoas -, juntos e com os educadores. São estas pessoas que 

determinam a maneira, o sentido e o movimento do processo de aprendizagem por meio 
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da curiosidade, do envolvimento pessoal e da criatividade que não podem ser 

submetidas a regras e técnicas “de fora”, distantes de sua realidade.  

Ele não se sentia à vontade quando ouvia falar de um “método Paulo Freire” 

como se houvesse tal método acabado, ou de uma linha “freireana” de pedagogia. 

Achava excessivo ligar um processo de aprendizagem efetuado por várias cabeças e 

corações a uma só pessoa, que seria o “dono” e “mentor” de algo construído, em 

realidade, pelo coletivo. O que ele mais desejava é que suas reflexões ajudassem 

educadores a desenvolver vivencialmente melhores abordagens e meios de estímulo à 

curiosidade dos educandos (Freire, 2002; 2010). 

Reconhecendo e participando da realidade cultural onde ocorre o processo 

educativo e seu contexto, Freire mostrou-se um agudo pensador das causas da exclusão 

e, ainda assim, das potencialidades e possibilidades de desenvolvimento das 

capacidades humanas em uma situação crítica, fazendo-se um ferrenho denunciador das 

desigualdades impostas. Sua abordagem centrada no aprendiz, e suas ideias para uma 

pedagogia voltada aos excluídos, tratados como humanos, no seu potencial de ser-mais, 

são resultados da reflexão formada na experiência pessoal e interpessoal, no 

aprendizado mútuo e contínuo com os seus educandos e colegas de ensino. Sua 

abordagem e pensamento pedagógico foram elaborados junto com as pessoas e não para 

as pessoas (Freire, 1982; 2010).  

Paulo Freire sabia que as ações humanas, da criança ao adulto, não são atos 

mecânicos, mas possuidores de sentido, de significado, de uma compreensibilidade e 

razão muito maior e mais abrangente que a da explicação unidimensional instrumental, 

que reduz a validade das ações apenas ao interesse econômico, anulando a criatividade, 

o prazeroso, o experimental, a gratuidade, o novo.

Esta corruptela da racionalidade de uma abrangência maior, envolvendo o 

sentido da compreensão empática, coletiva e individual, para o mero resultado 

impessoal e instrumental – e que, portanto, como acentua a escola de Frankfurt (Reale 

& Antiseri, 2006), não é a mesma coisa de uma racionalidade libertadora – foi resultado 

direto do desenvolvimento de um modo de pensar utilitarista, mecanicista, acentuado, 

em sua canalização impessoal, por uma má apropriação das ideias do Iluminismo do 

século XVIII.  
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5 – Oposição ao fatalismo 

 

De acordo com Marcondes (1994), o pressuposto básico do iluminismo francês 

era o de que todos os homens são dotados de uma capacidade potencial de raciocinar 

sobre e além das interferências das emoções e dos pensamentos atrelados a estas, 

possuindo, portanto, a razão uma luz natural a priori, que constituiria a parte mais nobre 

do cogitum. Isso levou Kant a afirmar, na Alemanha, que a razão, a sensibilidade 

sensorial e a intuição racional “pura” seriam estruturas inerentes ao homem, o que lhe 

permitiria pensar sobre algo, formulando explicações e definições corretas para os 

fenômenos que o cercam. Seriam estas as estruturas da consciência originária, 

formadora do conhecimento (Kant, 1998).  

Antecipando-se à Husserl e Jung, Kant também deu um passo importante adiante 

e destacou, em sua filosofia, a importância da subjetividade no processo de formação, 

assimilação e acomodação do saber, mas não a levou em consideração a questão da 

influência da historicidade e da cultura, o que seria feito de diferentes maneiras por 

Marx, Nietzsche, Husserl, Jung e outros, bem depois. Já a as relações inseparáveis entre 

o desenvolvimento da inteligência e o mundo da afetividade teriam de esperar por 

Freud, Klein, Jung e Montessori para serem reconhecidas. 

Havia no período Iluminista uma contradição entre a erudição e a prática, pois o 

modelo que afirmava uma racionalidade universal e livre era aceito apenas nas salas da 

alta burguesia da Europa de fins do século XVIII. Nos porões dos meios produtivos e na 

escola pós-industrialização, ele não foi efetivamente viabilizado. E por quê? Porque as 

estruturas racionais de produção e poder não aceitavam a capacidade subjetiva de 

operários e empregados de poderem “conhecer” livre e reflexivamente. Eles eram, na 

prática, considerados pessoas de nível inferior. 

  

Nas fábricas, manufaturas e nas colônias de vários países da Europa ocidental na 

virada do século XVIII para o XIX, o modelo de ensino efetivamente promovido foi o 

de “adestramento” de consciências para o pensar e o agir corretos, determinados de 

cima para baixo. O propósito era o de preparar servidores, operários, empregados e 

burocratas que aceitassem e perpetuassem o sistema verticalizado adotado pelas grandes 

metrópoles industriais (Costa, 1998). Consequentemente, a razão “oficial” deveria ser 

canalizada, condicionada e resumida ao propósito único de viabilizar a perpetuação do 

status quo. No caso dos operários e assalariados, quando podiam ter o mínimo de 
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educação, a ênfase dada era a de caráter técnico, associada à obtenção e manutenção do 

emprego, adaptando-se ao sistema sem questioná-lo.  Uma educação mais generalista e 

livre só era permitida aos filhos e membros da burguesia e nobreza. 

Nos países colonizados, especialmente com vista à exploração de recursos 

naturais, a ênfase dada era igualmente a da assimilação de uma visão hierarquizada, 

onde o foco era o da submissão às elites, ligadas em suas origens à metrópole e seus 

interesses, conformando uma mentalidade senhorial, autoritária e patriarcal, que 

dificultava o desenvolvimento de um pensamento reflexivo crítico por parte da 

população (Freire, 2009). 

A constatação destes paradoxos das promessas iluministas e racionalistas pelos 

pensadores sociais e filósofos de meados a fins do século XIX, especialmente a partir de 

Marx e Nietzsche, acabou por levar ao descrédito da racionalidade como um puro a 

priori, um inatismo a-histórico. Se havia uma racionalidade que partia de uma mesma 

base para todos, como explicar o desnível de compreensão da realidade e da exploração 

em diferentes pessoas e culturas a não ser pela manipulação de ideais e formas de 

educação? A resposta a partir de Hegel foi a de que a formação das pessoas, incluindo 

seu modo de interpretar a realidade, era determinado historicamente. “Em outras 

palavras, o sujeito e a consciência são construções históricas, sendo formados nas 

ações e na interação de consciências” (Scocuglia, 1999: 118).  

Marx e Engels, em A Ideologia Alemã e A Sagrada Família (Collins, 2008), 

discutem as representações, explicações, interpretações produzidas pela consciência 

como expressões superestruturais influenciadas ou em grande parte determinadas pelas 

representações dominantes no mundo do trabalho e da produção, transmitidas através do 

rígido controle do processo de trabalho e controle do uso dos saberes, pelas classes que 

estão no poder (político ou científico), sendo, portanto, frutos das relações sociais.  

Os homens, para Marx e Engels, não podem deixar de se achar condicionados 

pelo desenvolvimento das forças produtivas porque eles dependem destas forças para 

sobreviver e, portanto, são pressionados a se adequar às exigências destas na luta pela 

sobrevivência.  

Esta constatação, acentuada pela alienação e introjeção dos valores dos 

opressores no próprio pensar do oprimido, punha em cheque o modelo de conhecimento 

por meio de uma subjetividade estrutural “pura” kantiana, ou de uma “pura” 

racionalidade inata, como acreditava Descartes e os iluministas clássicos.  
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Marx e Engels, contudo, contestam parte do idealismo iluminista ao mesmo 

tempo em que, contraditoriamente, também se fazem herdeiros do mesmo movimento, 

já que acreditam haver descoberto uma racionalidade científica no movimento histórico 

e desenvolvimento das relações humanas. Por outro lado, esta falha não contraria a 

análise profunda que Marx e Engels fazem das contradições e efeitos do modo de 

produção capitalista, lançando luz sobre os valores conceituais que sustentam este 

sistema, apontando seus pontos fracos e os meios críticos para superá-los (Morin, 2011).  

 

Carl Jung (1993) e Mircea Eliade (1996) discutem que a incompletude 

fundamental do ser humano não elimina a existência de uma sutil estrutura psíquica que 

é própria à espécie, ou melhor, ao fenômeno humano, que incentiva um processo de 

desenvolvimento dos potenciais possíveis de pensamento e reflexão crítica aliadas ao 

sentimento, sensação e intuição. A pessoa tem uma tendência natural para desenvolver 

suas potencialidades e se faz, portanto, curiosa e ativa. A própria capacidade de ser-

mais, denominada por Jung de processo de individuação (Jung, 2001; Guimarães, 

2004), constituiria a característica principal desta potencialidade humana, cujos 

objetivos e canais de direcionamento são estimulados pela sociedade e sensibilizados 

com o material cultural.  

Esta base biopsíquica difere das estruturas a priori de Kant por ser dinâmica e 

aberta às contribuições e influências do meio, possuindo, após determinado ponto de 

desenvolvimento, a capacidade de intencionalidade e ação sobre este. O psíquico, que 

inclui a razão, desenvolve-se na interação com o socioambiental. Quanto mais integrado 

e ativo ao meio, mas a pessoa se diferencia. 

A forma de expressão destas potencialidades desenvolvem-se ou, ao contrário, 

serão reprimidas, dependendo do estímulo, promoção ou repressão, às funções de 

sensação, emoção, pensamento e intuição por cada cultura, em dado período histórico. 

Como na vida, o desenvolvimento e a evolução humana se fazem por diferenciações não 

raras vezes inesperadas, criativas, que podem também passar por períodos de 

estacionamento ou, em certo sentido, de regressão (Jung, 1998), não obedecendo 

qualquer linearidade externa pré-determinada. 

O positivismo francês do século XIX propôs tornar-se uma escola guardiã da 

razão instrumental, entendida como expressão da evolução máxima da sociedade 

industrial. A única razão coerente, para os positivistas, era aquela voltada para o 
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controle da ordem e do progresso, desvelada no planejamento lógico para o atingimento 

de metas impessoais. 

Embora tenha deixado de lado a subjetividade kantiana, o positivismo substituiu 

a centralidade do sujeito cognoscente e sua razão “pura”, pelo “puro” formalismo 

lógico, baseado na crença da existência, a priori, de “leis naturais” inteligíveis (para 

quem, afinal?) e onde os fenômenos falariam por si, em meio a experimentos empíricos 

controlados. Assim como o Behaviorismo radical de Watson e Skinner criaria uma 

psicologia sem psique ou consciência, o positivismo francês, igualmente fascinado pela 

lógica mecanicista do paradigma cartesiano-newtoniano, criou um racionalismo sem 

subjetividade, o que atraiu pesadas críticas de filósofos como Nietzsche, Bergson, 

William James e Edmund Husserl (Hessen, 2003; Reale & Antiseri, 2006).  

A ênfase de Augusto Comte no domínio da “ordem” racional promotora do 

“progresso” foi amplamente adotada pelo discurso liberal do século XIX e ainda está 

presente no atual estágio do capitalismo globalizado em seu mito, criado após a 

derrocada do socialismo soviético, do “fim da história”, ou seja, de que as forças 

“naturais” da História levaram a uma “inevitável” vitória do capitalismo.  

Esta crença positivista na existência de uma “ordem natural” na História tem 

suas raízes no ufanismo iluminista. A “ordem natural” foi colocada no lugar de um 

Deus ordenador, uma pura troca de interpretações metafísicas, como o discorre Edgar de 

Decca: 

O projeto iluminista, neste seu empreendimento 

de “desvinização” do real e de desencantamento do 

mundo, pretendia-se universal e apenas por ele poder-

se-ia chegar a uma historiografia que tivesse a crença de 

que a trama dos eventos humanos era regida por 

princípios racionais. A razão estava no cerne do 

acontecimento, fosse ele da ordem da natureza, fosse 

ele do mundo histórico. Do ponto de vista do método 

racional era preciso domar o evento e extrair dele a lei e 

os princípios que organizam a sua trama. Uma vez 

realizada esta operação metódica o acontecimento 

apareceria definido em seus componentes racionais. 

Assim como na física de Newton, segundo a qual, pela 

experiência e pela observação, tornava-se possível 
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enunciar a lei da gravitação universal, os filósofos-

historiadores também pretenderam extrair as leis e os 

princípios racionais que regiam os acontecimentos 

humanos. E uma vez que existia a crença em uma razão 

que regia a ordem dos acontecimentos, está só poderia 

ser imutável e universal (Decca, 199: 65). 

 

O problema deste jogo de crenças metafísicas, de uma Providência divina para a 

das “leis racionais” atuando na História, é que ela é mais projeção de aspectos e desejos 

antropomórficos, agora focados em encontrar regularidades mecânicas e 

determinísticas, passíveis de previsão e controle, do que de uma real descoberta de uma 

ordem supra-humana a reger realmente os acontecimentos.  

 

Afonso Scocuglia refere que, 

 

 Nesse sentido, a racionalidade que 

instrumentaliza e ordena o real (que, segundo os 

“frankfurtianos”, não é a mesma que a racionalidade 

emancipadora) advogada pelas correntes dominantes do 

iluminismo, tenta reduzir (ou extinguir?) a dinâmica 

histórica à linearidade, ao estritamente previsível e ao 

(pré)determinado. Uma ciência “que tudo sabe e pode”, 

é capaz de determinar-calcular uma situação ou um 

acontecimento a partir de qualquer outra(o) – do 

passado e do futuro (Scocuglia, 1999: 120). 

 

Ora, é exatamente este determinismo causal mecânico, esta generalização 

homogeneizante e esta racionalidade “fechada”, que foi solapada, no século XX, pelos 

avanços da própria ciência (Física, Biologia, Ecologia, Cosmologia, etc.) e da 

epistemologia, como vimos nos capítulos precedentes, que Paulo Freire questiona em 

seus escritos (1982; 1994; 2007; 2010).  

Ao recusar o determinismo, denunciando seu uso como fatalismo, Freire 

corajosamente mergulha na análise do impacto do paradigma dominante no social. A 

ação que leva a esta conscientização é uma ação de luta e, como toda luta, esta se faz 

contra interesses que impedem o homem comum, o trabalhador, o estudante, de tornar-
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se senhor de sua história, interesses estes sempre prontos a derrubarem a tênue 

democracia se “as massas” começarem a ficar autônomas demais. 

Na medida em que a Ação Cultural para a 

libertação é um ato de conhecimento e um método de 

ação transformadora da realidade através do qual as 

massas populares são desafiadas a exercer uma reflexão 

crítica sobre sua própria forma de estarem sendo, as 

classes dominantes, obviamente, não podem aceitá-la 

(Freire, 2006: 121-122). 

6 – Crítica epistêmica 

Os liberais, ou neoliberais, parecem sofrer do mesmo mal generalista de querer 

reduzir o complexo a conceitos e rótulos. Tentam acomodar os homens a um modelo de 

produção e consumo que os entendem como massa, seres previsíveis que podem ser 

manipulados e controlados, garantindo-se a “ordem” do sistema de classes.  

Por possuírem uma visão determinista, os liberais não conseguem perceber como 

as pessoas são continuamente educadas e (re)formadas pelas transformações históricas 

que elas mesmas produzem. Ao contrário, para eles apenas a economia é que tem a 

capacidade de modificar a realidade, preferencialmente em benefício dos primeiros.  

De fato, as chamadas elites contrariam-se com a ideia de que as pessoas possam 

agir e refletir por si mesmas, possuindo uma subjetividade reflexiva pode se tornar mais 

consciente na relação com seus semelhantes na construção de sua história (Freire, 

1987). Como aumentar lucros e privilégios se empregados começam a questionar ao 

status quo vigente? 

As limitações do pensamento dito liberal são, em grande parte, superadas por 

Marx. Para este pensador, é sandice se falar em uma “natureza humana” apreendida 

racionalmente sem que se leve em consideração fatores históricos que continuamente 

informam e deformam esta tal “natureza humana”. Jung, de um modo diferente, sugere 

basicamente a mesma coisa: o indivíduo não é determinado  de modo unidirecional por 

ser ele um ser processo contínuo de desenvolvimento,  influenciado pela História e pela 

Cultura (Jung, 1993). O que se pode dizer é que a pessoa biológica nasce como uma 

estrutura aberta para possibilidades, incluindo a de desenvolvimento e maturação 
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intelectual e social. Contudo, na Modernidade, existe uma difusa ideia de uma “natureza 

humana” estática e esta fantasia é utilizada, conscientemente ou não, desviando-se dos 

condicionamentos sociais que concorrem para a formação contínua das pessoas.  

Ora, a percepção é sempre influenciada pelos condicionantes culturais, portanto, 

históricos. Esta influenciação, contudo, não é sempre fatal, mas mais ou menos filtrada 

e transformada pelas subjetividades individuais em suas reflexões e em suas interações 

sociais (Freire, 1982; 1987; 2010).  

Contudo, a superação do liberalismo efetuada por Marx e Engels (a partir de 

Hegel) acaba por parar diante da mesma barreira conceitual presente no polo liberal 

criticado. O determinismo causal, herdado de Descartes e Newton via Iluminismo, 

levam Marx e Engels a criar, eles também, um sistema que pretende ter uma validade 

universal, “permeado pela ‘causalidade’ e pela teleologia/profecia do final 

‘necessário’ (abolição do capitalismo, sociedade sem classes, ditadura do proletariado, 

etc.)” (Scocuglia, 1999: 122). A História para o Marx que muitos creem ver em O 

Capital – e menos para o Marx otimista de antes da maturidade - não é possibilidade, 

mas um desenvolvimento em direção a um ponto certo. 

 

Paulo Freire foi um dos poucos pensadores de esquerda a se posicionar 

criticamente, já na década de 60, contra os “determinismos” ou “fatalismos” das 

correntes mais importantes de pensamento que, vindos do século XIX, modelaram todo 

o século XX e demonstram seu esgotamento nestas primeiras décadas do século XXI.  

Freire conserva de Marx a dialética do conflito inevitavelmente existente em 

uma sociedade dividida em classes antagônicas. Reconhece também o impacto e a 

repercussão das ações sociais. Concorda que as estruturas políticas e culturais são em 

grande parte delineadas pela infraestrutura produtiva, mas se recusa a aceitar um 

fatalismo e uma pretensa “lógica”, mecânica, a comandar os estágios de 

desenvolvimento do capitalismo independentemente das pessoas, e muito menos aceita 

que tal ação venha a desaguar no comunismo65.  

Paulo Freire também não aceita a visão reducionista, presente em positivistas e 

estruturalistas, de que o indivíduo seria reflexo determinado mecanicamente pelas 

estruturas socioeconômicas, anulando-se a subjetividade e a capacidade de 

intencionalidade e superação.  

                                                 
65 Que, aliás, Marx jamais reconheceria como sendo  implementado na extinta União Soviética. Cf. 

COLLINS, Denis. Compreender Marx, 2008. 



238 

Tal como Carl Rogers (1975) e Carl Gustav Jung (1993), Freire está convicto da 

transformadora experiência profunda do encontro, do contato humano entre as pessoas 

que, na experiência dialógica autêntica e transpessoal em um ambiente e condições 

propícias, podem sentir mais indelevelmente sua humanidade e reafirmar-se como seres 

autônomos e coparticipantes no ato coletivo de pensar e mudar o mundo. 

Outro sentido mais radical tem a assunção ou 

assumir quando digo: uma das tarefas mais importantes 

da prática educativa-crítica é propiciar as condições em 

que os educandos em suas relações uns com os outros e 

todos com o professor ensaiam a experiência profunda 

de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, 

como ser pensante, comunicante, transformador, 

criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque 

capaz de amar (Freire, 2010: 46). 

Aproximando-se mais de Gramsci e de Noam Chomsky, Freire entende que as 

categorias marxistas de superestrutura e infraestrutura, de resto apenas esboçadas, mas 

não desenvolvidas por Marx, não estão em um posicionamento linear de causa e efeito, 

mas em um relacionamento recursivo e dialético, uma instância influenciando a outra, 

reciprocamente, embora a infraestrutura econômica possa, em dado período, vir a ter um 

maior peso devido ao controle das relações de produção, relativizando, mas nunca 

anulando, a capacidade de transcendência e criticidade das pessoas que vivem, atuam e 

que transcendem este mesmo contexto, apesar das tentativas “conceituais” do 

pensamento moderno de mecanizá-lo, fazendo da ideia de liberdade um conceito 

desacreditado.  

A crítica antifatalista e ao dogmatismo sistemático, em Freire, encontra-se 

presente desde seus primeiros textos66: 

A integração ao seu contexto, resultante de estar 

não apenas nele, mas com ele, e não a simples 

adaptação, acomodação ou ajustamento (...), implica 

66 Crítica similar é encontrada, também, em Edgar Morin, mas, em sua forma mais explícita e elaborada, 

ela aparece apenas a partir de seus estudos publicados nos anos 70 (em O Paradigma Perdido, O Método, 

etc.). 
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que, tanto a visão de si mesmo, como a do mundo, não 

podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser 

desgarrado e suspenso (...). A sua integração o enraíza. 

Faz dele, na feliz expressão de Marcel, um ser “situado 

e datado”. Daí que a massificação implique no 

desenraizamento do homem. Na sua 

“destemporalização”. Na sua acomodação. No seu 

ajustamento. 

Não houvesse esta integração (...) fosse ele 

apenas um ser de acomodação ou do ajustamento, e a 

História e a Cultura, domínios exclusivamente seus, não 

teriam sentido. Faltar-lhes-ia a marca da liberdade. Por 

isso, toda a vez que se suprime a liberdade, fica ele um 

ser meramente ajustado ou acomodado. E é por isso 

que, minimizado e cerceado, acomodado a ajustamentos 

que lhes sejam impostos, sem o direito de discuti-los, o 

homem sacrifica imediatamente a sua capacidade 

criadora. Esparta não se compara a Atenas, e Toynbee 

adverte-nos da inexistência do diálogo naquela e da 

disponibilidade permanente da segunda à discussão e ao 

debate das ideias. A primeira, “fechada”. A segunda, 

“aberta”. A primeira, rígida. A segunda, plástica, 

inclinada ao novo (Freire, 2009: 50). 

  

Refratário ao determinismo conceitual, sempre presente na “lógica dos 

vencedores”, Freire vê e denuncia o decantado “fim da História”, difundido pelos 

neoliberais logo após a queda do Muro de Berlim, em 1989, como mais uma deturpação 

ideológica para encobrir a percepção das perversidades mundializadas pela globalização 

econômica (Freire, 2007; 2010), perversidades, aliás, que não demoraram a ser fazer 

visíveis no decorrer da década de 90 e , no início do século XXI, expressar-se em uma 

crise mundial de múltiplos aspectos interligados, do aquecimento global à crise 

financeira detonada pela especulação imobiliária norte-americana de 2008. 

A crítica epistemológica e humanista de Freire contra o determinismo,  em seus 

aspectos científicos e ideológicos, é mais claramente desenvolvida nos seus últimos 

livros (Política e Educação,  Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia), sem 

perder o contato com as ideias presentes nos primeiros escritos (Educação como Prática 
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da Liberdade, Pedagogia do Oprimido). O foco da atenção voltada para as forças 

cognitivas e sociais que sustentam o modelo de realidade vigente torna-se cada vez mais 

“complexo” (no sentido dado por Morin) em seus textos finais, como nesta passagem 

de Política e Educação:  

O que a pós-modernidade progressista 

nos coloca é a compreensão realmente dialética 

da confrontação e dos conflitos e não a sua 

inteligência mecanicista (...). Em lugar da 

decretação de uma nova história sem classes 

sociais, sem ideologia, sem luta, sem utopia e 

sem sonho, o que a cotidianidade mundial nega 

contundentemente, o que temos que fazer é 

repor o ser humano que atua, que odeia, que 

cria e recria, que sabe e que ignora, que se 

afirma e que se nega, que constrói e destrói, que 

é tanto o que herda quanto o que adquire, no 

centro de nossas percepções (Freire, 1994: 15). 

Paulo Freire adota uma postura claramente anti-mecanicista e antirreducionista, 

nas suas várias modalidades, da artificialização do tempo ao da pessoa, que perde seus 

traços humanos numa sociedade homogeneizada, ressaltando o papel interferente e 

transformador da subjetividade na história, subjetividade que pode mais rapidamente 

amadurecer e fortalecer-se com o apoio de uma pedagogia centrada no educando e em 

suas capacidades de questionamento, contextualizadas em sua realidade social e 

ambiental imediata, incentivando-o e capacitando-o, pela vivência de sua humanidade, 

no processo de ser-mais.  

É essa a educação que supera o modelo estático e passivo e se que apresenta: 

Como processo de conhecimento, 

formação política, manifestação ética, procura 

da boniteza, capacitação científica e técnica... é 

a prática indispensável aos seres humanos e 

deles específica na História como movimento, 

como luta. A História como possibilidade não 
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prescinde da controvérsia, dos conflitos que, em 

si mesmos, já engendrariam a necessidade de 

educação (Freire, 1994: 14). 

Compare-se estes dizeres, de Freire, com os seguintes, de Morin: 

Trata-se de uma reforma não 

programática, mas paradigmática, concernente a 

nossa aptidão para organizar o conhecimento. 

(...) 

 A reforma do ensino deve levar à 

reforma do pensamento, e a reforma do 

pensamento deve levar à reforma do ensino 

(Morin, 2010a: 20). 

O desvelamento das causas infraestruturais das injustiças sociais ajuda a 

compreensão do substrato cognitivo e ideológico da superestrutura que encobre, permite 

ou explicitamente defende as disparidades sociais, demonstrando, bem ou mal, a sua 

própria historicidade. Mas Freire não faz deste estudo uma forma facilitada de 

economicismo ou política. Ele não acredita que a superestrutura social seja mero efeito 

da infraestrutura numa via de mão única, mas sim que ambas mutuamente se 

condicionam e, portanto, as ideias, a cultura tem força para resistir aos avanços 

reificantes da economia e da demagogia política sem coração, transformando-as. 

Se as manifestações de injustiça são efeitos das relações humanas, o atual 

estágio histórico, contraditório e cheio de mazelas, indica, por seus próprios problemas, 

que ele não pode se sustentar indefinidamente e que, portanto, pode vir a ser superado 

por novas ações e novas formas de entendimento da realidade, ainda que não se possa 

ter certeza do futuro ante a resistência insana dos que se beneficiam da situação atual.  

O desvelamento e a compreensão da realidade histórica e cultural em processo 

devem ser feitos não somente partindo de um discurso linear e abstrato, mas a partir do 

encanto e afirmação da vida, este fenômeno que não se conceitua e não se reduz a 

sistemas.  
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Portanto, enquanto o animal é 

essencialmente um ser da acomodação e do 

ajustamento, o homem o é da integração. A sua 

grande luta vem sendo, através dos tempos, a de 

superar os fatores que o fazem acomodado ou 

ajustado. É a luta por sua humanização, 

ameaçada constantemente pela opressão que o 

esmaga, quase sempre até sendo feita – e isso é 

o mais doloroso - em nome de sua própria

libertação (Freire, 2009: 51). 

Na esfera da espécie humana, a capacidade de consciência estabeleceu uma 

dupla evolução – igualmente explicitada por Morin (2000): a biológica, por um lado, e a 

cultural, muito mais rápida, por outro. É esta, a partir das relações entre os homens e 

destes com o seu meio ambiente, que constitui a história como o espaço da 

possibilidade de transcendência e superação. Sendo possibilidade, é necessário, como 

aponta Morin (2000; 2010a), aceitar-se como natural a incerteza, o inesperado e o 

imprevisível.  

Portanto, não é mais possível aceitar um entendimento mecanicista que tenta 

defender o futuro como sendo um efeito inexorável de efeitos independentes dos 

indivíduos e que estes não teriam força para enfrentá-lo ou modificá-lo em favor da 

maioria. Se não é possível voltar atrás e refazer as consequências que se abatem no 

agora, é possível mudar o agora, reiniciar um novo projeto de história, mudar objetivos, 

mentes e metas, fazendo com que a humanidade se encaminhe para uma nova direção 

no futuro. Rompendo-se a fantasia do determinismo histórico, abre-se o campo das 

possibilidades e da ação ativa para superação das dificuldades sociais presentes, 

propagadas tanto quanto possível como inevitáveis pelos que dominam os meios de 

produção e o poder econômico e político.  

Neste ponto, Paulo Freire está tão distante quanto é possível estar do paradigma 

mecanicista em suas adaptações variadas nas ciências humanas, colocando-se na 

vanguarda do pensamento epistêmico, numa compreensão em rede das ações e 

interações humanas. Aceita uma concepção da História eminentemente dialética e 

aberta à possiblidade de superação, transformação, transcendência. Este é mais um 

ponto onde o pensamento de Paulo Freire encontra o de Edgar Morin: o reconhecimento 



243 

 

do paradoxal e da indeterminação do futuro como potencial de ação e transformação 

positivas. 

 

A superação da compreensão mecanicista da 

História por outra que, percebendo de forma dialética as 

relações entre consciência e mundo, implica 

necessariamente uma nova maneira de entender a 

História. A História como possibilidade. Essa 

inteligência da História que descarta um futuro 

predeterminado, não nega, porém, o papel dos fatores 

condicionantes a que estamos submetidos. Ao recusar a 

História como um jogo de destinos certos, como um 

dado, ao opor-se ao futuro como algo inexorável, a 

História como possibilidade reconhece a importância da 

decisão como ato que implica ruptura, a importância, a 

importância da consciência e da subjetividade, da 

intervenção crítica dos seres humanos na construção do 

mundo (Freire, 1994: 97). 

 

O desvelamento feito por esta “arqueologia” do saber epistêmico da estrutura 

verticalista tradicional do mundo moderno, opressiva e massificante, e da cultura e 

História como produto em processo e transformação das ações de homens e mulheres 

que podem agir mais conscientemente a refletirem sobre a sua realidade, não é exposto 

ou imposto por Freire aos educandos seguindo o formato empirista, nem tampouco de 

uma maneira hierárquica e professoral, de cima para baixo.  

 

São eles, os oprimidos, os educandos, que vão descobrindo seu contexto pela 

reflexão estimulada, a partir mesmo do aprendizado do ler e do escrever as palavras 

ligadas ao seu mundo, refletindo sobre estas, descobrindo suas ligações sutis com a 

realidade multidimensional com a ajuda do educador e do debate com os colegas,  

levando-os a perceber os meandros do sistema que os põe à margem da sociedade. 

Fazendo da dialogicidade a técnica, ou melhor, a ação privilegiada de 

aprendizagem/conscientização dos educandos, Paulo Freire enfrenta, na prática e com 

sucesso, o fatalismo ideológico dominante.  
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Estimulando a participação comunitária, democrática, individual e coletiva de 

alunos, pais e professores, o educador enfrenta a um só tempo tanto o comodismo e 

oposição dos conservadores em sua resistência e temor de uma educação entendida 

como perigosa e subversiva, quanto a arrogância “elitista” de certos setores da esquerda 

que pretendem “conduzir” as massas populares como se os humildes e os excluídos 

fossem incompetentes para refletirem autonomamente a realidade em que estão imersos, 

devendo seguir os lideres que “sabem” como dirigi-los. “É neste sentido, aliás, que a 

esquerda autoritária é mais elitista que a direita”, afirma Paulo Freire (1994: 103). 

Superando esta “crença inabalável” no determinismo e na razão impessoal 

instrumental, substituída por uma razão crítica sensível, Paulo Freire supera as 

limitações do paradigma mecanicista em suas expressões positivistas sem perder a 

rigorosidade científica, que busca entender (e, no caso humano, também compreender) o 

processo entre coisas, fatos, situações, relações. 

Freire não deixar de reconhecer e discutir, já em seus primeiros livros, que o 

paradigma dominante em seu aspecto mecanicista é um dos instrumentos utilizados 

como instrumento de reificação e domínio do homem pelo próprio homem: 

O que caracteriza os oprimidos, como 

“consciência servil” em relação à consciência 

do senhor, é fazer-se quase “coisa” (...). (1987: 

38). 

Para superar este quadro, Paulo Freire estabelece que o problema não pode ser 

entendido como rotineiramente o é, mesmo nos meios marxistas tradicionais, por uma 

dicotomização simplista entre o “eu” e o “isso”, ou seja, por um corte isolacionista 

entre a objetividade e a subjetividade. A subjetividade isolada assim se faz, 

inconscientemente, pelas imposições dos “senhores”, e adere ao sistema de divisões 

sociais, sem se dar conta que neste processo introjeta os valores do opressor (Freire, 

1987). 

Veja-se o quanto o pensamento crítico de Paulo Freire, em a Pedagogia do 

Oprimido, escrito em 1966, já possui uma característica eminentemente sistêmica: 
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Somente sua solidariedade 

(objetividade-subjetividade), em que o objetivo 

constitui com o subjetivo uma realidade 

dialética é possível a práxis autêntica. A práxis, 

porém, é a reflexão e a ação dos homens no 

mundo para transformá-lo. Sem ela, é 

impossível a superação opressor-oprimido 

(Freire, 1987: 40). 

 

O insight efetivado pela solidariedade e intercâmbio entre objetividade-

subjetividade, possível e enriquecido pelo reconhecimento vivencial do encontro com 

seus semelhantes, permite que, juntos, as pessoas que se desenvolvem integralmente, 

unindo cognição e afeto, redescubram o mundo, seu meio e campo de atuação, num 

movimento dialógico, humanizando-o. 

 

A partir das relações do homem com a 

realidade, resultantes de estar com ela e de estar 

nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, 

vai ele dinamizando o seu mundo. Vai 

dominando a realidade. Vai humanizando-a. 

Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo 

é fazedor. Vai temporalizando os espaços 

geográficos. Faz cultura (...) (Freire, 2009: 51). 

 

Daí emerge o encanto de aprender e de participar do processo de 

desenvolvimento, pessoal e coletivo; aprender a ler e a escrever a partir das palavras do 

mundo que nos é familiar e que, ao mesmo tempo, leva ao renovar do olhar sobre este 

mesmo mundo, distante da imposição insípida de palavras selecionadas e prontas, mas 

vazias de sentido ou ligadas a um mundo diferente ou distante da dos excluídos, próprio 

das cartilhas tradicionais e dos métodos positivistas de ensino, via memorização 

mecânica de signos e símbolos. Esta educação sem reflexão é uma das armas mais 

eficazes na relação de dependência entre as pessoas de fora, “excluídas” das benesses do 

campo dos opressores, e seus exploradores: 

 



246 

A ação política junto aos oprimidos tem de ser, 

no fundo, “ação cultural” para a liberdade, por si 

mesmo, ação com eles. A sua dependência emocional, 

fruto da situação concreta de dominação em que se 

acham e que gera também sua visão inautêntica de 

mundo, não pode ser aproveitada a não ser pelo 

opressor. Este é que se serve desta dependência para 

criar mais dependência (Freire, 1987: 52). 

7 – Uma epistemologia da liberdade 

Pela contínua busca de compreensão no processo de envolvimento da 

subjetividade, processo de entendimento e reflexão que leva a apreender e ao desvelar 

das estruturas conceituais, tácitas, por trás das ações sociais que produzem milhões de 

“condenados da Terra” (Freire, 1987), Paulo Freire é também um sociólogo do 

conhecimento e um epistólogo crítico, talvez ainda mais incisivo do que Edgar Morin, 

pois, diferentemente deste último que focalizou-se mais nas mazelas do reducionismo 

cartesiano ao nível da herança intelectual científica, Freire une, em um mesmo contínuo, 

a crítica ao mecanicismo na dimensão da superestrutura cultural geral, com  a análise-

denúncia daquilo que sustenta este modelo, a partir das relações de produção e trabalho, 

a partir do estudo e interação de saberes, formando, em sua pedagogia, um único 

conjunto coeso transdisciplinar. 

Paulo Freire faz do processo de aprendizagem também o de desvelamento do 

laço que une o paradigma cartesiano ao sistema econômico dominante, reagindo e 

jamais aceitando uma interpretação fatalista que considera impossível outra realidade, 

outro mundo67. Sempre partindo de uma visão multidimensional do homem envolvido 

em uma rede dinâmica e recursiva de relações irredutíveis às categorias conceituais, 

Freire não deixa de olhar o ambiente, constituído de relações, interpessoais e naturais, 

impactadas pela ação humana, numa perspectiva de totalidade impossível de ser 

captadas por uma análise ou atrelamento parcial a qualquer uma de suas partes.   

67 Esta confiança está bem refletida em seus livros Pedagogia da Esperança, 1993; Política e Educação, 

1994; os textos constituintes de Pedagogia dos Sonhos Possíveis, livro póstumo, de 2002 e em Pedagogia 

da Autonomia, publicado em 1996. 
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 O conceito de relações, da esfera puramente 

humana, guarda em si (...) conotações de pluralidade, de 

transcendência, de criticidade, de consequência e da 

temporalidade. As relações que o homem trava no 

mundo com o mundo (pessoais, impessoais, corpóreas e 

incorpóreas) apresentam uma ordem tal de 

características que as distingue totalmente dos puros 

contatos (...). É fundamental, contudo, partirmos de que 

o homem, ser de relações e não só de contatos, não

apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o 

mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser 

o ente de relações que é (Freire, 2009: 47).

Dentro deste universo complexo de relações, Freire toma um posicionamento 

bem definido desde o início. Sua obra e toda a sua preocupação educativa são 

manifestações e expressões de seu ativismo em favor dos “excluídos” (Freire, 2010).  

Seu trabalho é pleno de uma preocupação fundamentalmente ética de valorização do ser 

humano, com opção pelos que são condenados à marginalização em uma sociedade 

politicamente dividida entre exploradores e explorados. Portanto, sua ação e reflexão 

pedagógica possuem uma forte, inevitável e explícita conotação política, baseada em 

uma tomada de posição a favor dos oprimidos, excluídos ou explorados. Esse é o ponto 

capital que caracteriza o trabalho de Freire e é, inevitavelmente, o fator das imensas 

resistências e ofensas a ele. 

Este aspecto político – e Freire não foi o primeiro a explicitá-lo na Educação -, 

esta tomada clara de posição ao lado dos excluídos, ainda que seja um dos seus aspectos 

mais característicos, não impede ou o fecha para o diálogo respeitoso com quem possua 

pontos de vista antagônicos aos seus, outra das características marcantes deste autor.  

Freire via-se a si mesmo como um uma pessoa “conectiva” (Gadotti, 1997), de 

modo similar a como Edgar Morin vê a si como um pensador “pontífice”, construtor de 

pontes e canais de comunicação entre diferentes saberes e pontos de vista, mas ambos 

deixam claro que assumem um posicionamento pró-humanismo e progressista, 

posicionamento teórico, ético para o exercício da dialogicidade para a liberdade e 

autonomia e não para a passividade e conformidade. Portanto, nenhum dos dois se 

refere como sendo “neutros”. 
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Nos dizeres de Moacir Gadotti sobre Freire (in Scocuglia, 1999: 6), 

Alguns certamente gostariam de deixá-lo para 

trás na história das ideias pedagógicas e outros 

gostariam de esquecê-lo por causa de suas opções 

políticas. Ele não queria agradar a todos. Mas havia 

uma unanimidade: o respeito à sua pessoa. Paulo 

sempre foi uma pessoa cordial, muito respeitosa. Podia 

discordar das ideias, mas respeitava a pessoa (...).  E 

mais: sua prática do diálogo o levava a respeitar 

também o pensamento daqueles e daquelas que não 

concordavam com ele. Definiu-se, certa vez, como um 

“menino conectivo”. A pedagogia do diálogo que 

praticava fundamentava-se numa filosofia pluralista. O 

pluralismo não significa ecletismo ou posições 

“adocicadas”, como ele costumava dizer. Significa ter 

um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os 

demais. É o que mantinha a coerência da sua prática e 

da sua teoria. Paulo era acima de tudo um humanista. 

A crítica social e o pensamento voltado aos excluídos posiciona o educador 

brasileiro politicamente à esquerda, ao lado de Marx, a quem admirava e de quem 

utilizava preceitos de análise na causação das mazelas liberais, mas, como já vimos, sua 

concepção de que as consciências, por mais “excluídas” e deserdadas pela injustiça 

social, podem compreender sua situação e transformar a sua realidade ao aprenderem e 

reconhecerem sua capacidade de ler o mundo, supera a visão vulgarmente aceita do 

determinismo da infraestrutura e da História, que muitos percebem estar presente no 

Marx de O Capital, embora o Marx dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, da 

Ideologia Alemã e das Teses contra Feuerbach seja muito mais otimista que 

propriamente determinista (Collins, 2008).  Freire não é um utópico eclético, ele 

reconhece que a mudança não e fácil, mas possível, e se posiciona ao lado de 

pensadores que permitem o resgate da dignidade humana. Mas seu diálogo com eles não 

impede um pensamento e reflexões que lhes são próprios, como próprio e por vezes tão 

pouco compreendido é o seu posicionamento político: o de um socialismo 

eminentemente democrático. 
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Afonso Scocuglia esclarece este ponto: 

Torna-se importante entender a adoção de 

certos parâmetros teóricos marxistas por parte de Paulo 

Freire. Tal adoção (repita-se: aberta e não-dogmática) 

não implicou utilizar os marxismos como modelos, ou 

mesmo a concordância com suas noções teleológicas 

(sobre a inevitabilidade do socialismo e, depois, do 

comunismo, por exemplo) e positivistas, componentes 

das “vulgatas”. Freire tem, por exemplo, a noção de 

democracia e de diálogo como fundamentais, as quais 

não suportariam a “ditadura do proletariado ou do 

partido”, ou de qualquer outra ditadura (Scocuglia, 

1999: 42). 

Sua capacidade dialógica empática era contagiante e o tornava apto a escutar e 

interagir com autores e pesquisadores das mais diversas áreas sem descuidar da crítica e 

da capacidade de construir ligações interdisciplinares entre os diversos saberes, usando-

os sempre com grande habilidade para realçar as próprias potencialidades humanas. Este 

realce se tornou o fio de Ariadne a interligar o labirinto disciplinar, orientado o processo 

de aprendizagem transdisciplinar em direção à autonomia reflexiva e transformadora 

dos educandos.  

Em suas recordações das lições de Freire, Moacir Gadotti afirma que a sua 

característica multidimensional de pensar não era apenas uma atitude pessoal, mas parte 

consistente de uma abordagem epistemológica essencial. Freire conseguia muito bem 

interligar saberes, neles reconhecendo... 

“ as categorias história, política, economia, 

classe, gênero, etnia, pobres e não-pobres. Sua 

pedagogia não é apenas uma pedagogia para os pobres. 

Ele, como ser conectivo, queria ver também os não-

pobres e as classes médias se engajando na 

transformação do mundo.” (Gadotti, 1997: 4-5) 
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O seu talento para a síntese fez de Paulo Freire um pensador cujas ideias e 

exemplo de vida transpassassem as fronteiras departamentais da área da educação, 

tornando-o um autor flagrantemente transdisciplinar.  

Como em Morin, a sua prática era a de um mestre de comunicação entre 

margens e ilhotas disciplinares, um construtor de vias de intercâmbio, um pontífice: 

através da dialogicidade, ele construía pontes entre os atores sociais e entre os diversos 

saberes. Este é outro aspecto da visível sintonia entre a pedagogia e análise epistêmica 

freireana com as propostas educativas e pontuações epistêmicas de Edgar Morin.  

Crítico de uma tradição de teóricos, educadores e gestores modelados na 

tradicional fonte do empirismo-positivismo, a posição pedagógica de Freire era 

diametralmente oposta: para ele, o ser humano é um ser eminentemente compreensível, 

curioso, criativo e sensível cujo comportamento, se bem entendido, demonstra sentido, 

racionalidade, lógica (Freire, 2009; 1982), não sendo uma passiva tabula rasa sem 

curiosidade, sem desejo, sem vontade.  

A visão e a força da proposta de Paulo Freire enraízam-se nesta abordagem de 

aceitação positiva incondicional e radical do outro enquanto verdadeiramente outro que, 

contudo, possibilita a realização de um nós.  

A confiança nas capacidades intrínsecas das pessoas, sem depender gurus ou 

pensadores carismáticos, ficou clara quando, em fins dos anos 80 do século passado, 

uma equipe veio propor a Paulo Freire a criação do que hoje é o instituto que leva seu 

nome. Seguindo seu hábito, Paulo escutou a proposta da equipe com atenção e silenciou 

por alguns minutos. Ante a expectativa dos idealizadores do projeto, ele suspirou e 

respondeu: “se for para me superar, façam; se for para repetir o que eu já disse, não 

vale a pena, desistam” (Souza, 2009: 7).  

8 – Por uma educação da descoberta 

Paulo Freire estava interessado em desenvolver questões que levassem a novos 

meios para ajudar o desenvolvimento das pessoas e da sociedade.  

Aprender a dominar a leitura das letras, por exemplo, não deveria constituir um 

fim em si, mas estar subordinada, ou melhor, associada ao desenvolvimento da 

curiosidade e capacidade de pensar e entender o mundo, não reduzindo o esforço do 
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educando ao mero ato mecânico de transcrever palavras ou ler, sem envolvimento, 

textos sem ligações com a realidade do seu contexto cultural.  

Para Freire, aprender é um ato de envolvimento para a descoberta, sendo a base 

a curiosidade natural das pessoas, expressa de forma mais simples no ato de perguntar, 

tantas vezes reprimido no sistema de depósito da “educação bancária”.  A curiosidade é 

a essência do saber, seja em seu aspecto ingênuo, próprio do senso comum, seja em sua 

sofisticação na modalidade de curiosidade epistêmica, próprio da consciência crítica. 

 

Aparentemente tão banal, o ato de perguntar revela muito da profundidade da 

alma: demonstra a existência da curiosidade, sempre estimulante, e, a partir desta, da 

capacidade de descoberta, de experimentar, de construir hipóteses, de abstrair, organizar 

as informações de modo que façam sentido e de concretizar experimentos. Por isso o 

educador deve incentivar o ato de perguntar, de questionar, e não reprimi-lo como um 

incômodo, ou para arbitrariamente conformar o educando à timidez.  

Todo o conhecimento nasce a partir do perguntar e da curiosidade e era isso o 

que Paulo Freire procurava a todo custo estimular nos educandos e nos educadores 

dentro da relação dialógica, amorosa e compreensiva, distante do modelo hierárquico, 

repressivo e adestrador da educação tradicional, centrada na figura do professor e no 

currículo como receita indiscutível (Freire, 1987; 2010). 

 

O educador brasileiro estava ciente de que a educação só permite ao educando 

desenvolver-se autonomamente se houver meios adequados e um ambiente cujo clima 

interpessoal seja propício, meios e atmosfera mais ligados ao posicionamento dos 

educadores que a estruturas e instrumentos físicos. A postura do educador implica a 

abertura e exemplo para a aprendizagem a partir da confiança nas capacidades 

cognitivas e intuitivas do educando. A postura e propostas de Freire eram, assim, 

sensivelmente opostas ao dos modelos do empirismo mecanicista britânico e do 

positivismo generalista francês. Ser estudante não é ser ou mostrar-se uma tábula rasa, 

mas alguém que já traz consigo uma subjetividade e uma bagagem de ideias, 

interpretações (certas ou incertas), desejos, aspirações associadas com o seu vivido real, 

com o que lhe é familiar.  

É o vivido, o familiar, o que faz parte da esfera cultural dos alunos que constitui 

o material a ser utilizado para despertar o interesse em aprender as regras da escrita e os 

princípios da matemática, o que fará mais sentido e servirá de estímulo ao estudo, 
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diferentemente de um desfilar tedioso de conceitos levemente ligados à exemplos 

estereotipados, comumente encontrados em cartilhas e livros didáticos, que devem ser 

“decorados” (Freire, 1982; 1987; 2009).  

Perceber o vinculo da realidade com o que é ensinado, onde as palavras 

representem e/ou façam repensar o entorno, as alegrias e os problemas do educando e da 

sua cultura, possibilita o entendimento da realidade. Permite a quem aprende brincar e 

com o mundo de significantes que possuem significados, já que só aquilo que faz 

sentido,  se torna interessante, portanto, espontaneamente assimilado, memorável.  

Assim, de descoberta em descoberta, vão-se desvelando situações, causas e 

efeitos, crescendo a autoconfiança do aprendiz baseada na autonomia e no progresso por 

competência. Neste processo dialógico e lúdico, o educando, com o apoio facilitador do 

educador, vai se tornando proficiente e consciente de ser sujeito de ação, alguém que faz 

a diferença ou que poderá fazê-lo, protagonizando a sua própria história.  

Psicologicamente, isso possui um profundo impacto. Em primeiro lugar, o 

educando, não importa se criança, jovem ou adulto, fortalecerá a autoconfiança que o 

tornará suficientemente desembaraçado e seguro para enfrentar diferentes e escalonadas 

dificuldades. Em segundo lugar, o egoísmo individualista dará potencialmente lugar à 

cooperação e confiança na solidariedade dos que vivenciam um profundo encontro 

existencial, vivendo junto o mesmo processo de aprendizagem, que se reflete também 

nas interações fora do centro de cultura ou da escola e numa visão global que aponta as 

relações e consequências multidimensionais de problemas fundamentais. Em terceiro 

lugar, a tendência natural à diferenciação e individuação a partir da interação social 

estimulará outras pessoas a adentrarem no processo e a formar novos núcleos de cultura 

e discussão à medida que o aprendiz progride. 

Assim como ocorre em Morin68, Freire preocupa-se com a democracia 

cognitiva e com as distrações, seduções publicitárias e modelos estereotipados, 

divulgados pelos medias, que dificultam ou interferem no processo de desenvolvimento 

da consciência reflexiva, crítica e autônoma, dos educandos, abafados na mitificação da 

figura dos especialistas, a elite pretensamente detentora do saber e da verdade: 

68 Cf. o posicionamento de Morin, sobre este assunto, na página 158 do capítulo 5 desta tese. 
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 Uma das grandes, se não a maior, tragédia do 

homem moderno, está em que é hoje dominado pela 

força dos mitos e comandado pela publicidade 

organizada, ideológica ou não, e por isso vem 

renunciando cada vez mais, sem o saber, à sua 

capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das 

decisões. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo 

homem simples, mas a ele apresentadas por uma “elite” 

que as interpreta e lhes entrega em forma de receita, de 

prescrição a ser seguida. E, quando julga que se salva 

seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato 

nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, 

domesticado e acomodado: já não é sujeito. Rebaixa-se 

a puro objeto. Coisifica-se (Freire, 2009: 51). 

É significativo o desenvolvimento de uma conscientização a partir de uma 

educação dialógica que leva à politização crítica desta realidade midiática e a uma 

tomada de posição, pró ou contra, a conscientização de classe, pelo reconhecimento da 

formação histórica da cultura e das relações sociais. O pensamento, voltado para a 

coletividade, fortalece-se com a compreensão dos fatores socioeconômicos a facilitarem 

ou dificultarem o desenvolvimento solidário e saudável das comunidades e 

agrupamentos sociais, que leva a uma reflexão e ação política.  

São estes os potenciais de uma pedagogia de ampla perspectiva, 

multidimensional, plena de aspectos políticos voltados à autonomia por competência e 

participação dos educandos. Constituem um “não” a uma ilusória outorga de disciplinas 

soltas, aparentemente acabadas e sedimentadas, desvinculadas entre si e distantes do 

mundo, caídas de “cima”, numa imposição autoritária pensada por outrem para alguém, 

ou melhor, para muitos a favor, quase sempre, de uns poucos.  

Sobre este modo de entender a educação, discorre Escobar Guerrero, em seu 

livro Sonhos e Utopias, que em Freire o saber não é um objeto dado, um objeto pronto, 

mas um quefazer e um contínuo refazer: 

O conhecimento humano não é algo acabado, 

perfeito e a-histórico. Um laço orgânico une de forma 
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dialética o conhecimento, como processo social, com o 

ato de perguntar e, mediante a reversibilidade do 

pensamento, pode alcançar a superação do 

conhecimento previamente construído (Escobar 

Guerrero, 2010: 53) 

Esta modalidade de educação centrada no educando, que busca ser um didática 

para a auto didática, estimuladora da curiosidade natural e do diálogo reflexivo, é 

resultante de uma outra forma de ver o mundo e o homem antagônica da tradicional 

visão moderna, positivista, que, mecanicista e materialista, entende o aprendiz como um 

ente passivo, vazio de conteúdos, incapaz de descobrir sentido. A pedagogia freireana é 

libertadora exatamente porque faz o educando perceber-se como sujeito de descoberta e 

de que possui inteligência e capacidade de fazer História e pertencer a uma cultura.  

A proposta de Paulo Freire não se envergonha de basear-se no educando e no 

seu natural buscar curioso. Todo aquele que busca aprender possui aquilo que “se 

alimenta da pergunta, como um desafio constante à criatividade e ao risco da 

descoberta.” (Escobar Guerrero, 2010: 54). 

9 – Por uma pedagogia para a autonomia 

A pedagogia de Paulo Freire, aberta e dialógica, possui as características da 

transdisciplinaridade, ou seja, de uma orientação que é transversal e presente na 

organização e conexão das disciplinas, apresentadas sempre em conexão com a 

realidade do educando. O fim proposto da autonomia reflexiva, a concretização do auto 

didatismo, justifica a dialogicidade interdisciplinar. 

Constitui o processo um todo coerente entre uma práxis, uma abordagem e uma 

epistemologia que constata e reflete que a razão humana, para além da razão 

instrumental, pode ser sensível, afetiva, solidária, ligada ao sonho, à utopia, ao amor 

sem descuidar da rigorosidade científica, pelo contrário. Esta se fortaleceria pela 

sensação de que tal rigorosidade fortalece e salvaguarda o sentido do sentir (Freire, 

2010). Compare-se isto com o que Edgar Morin apresenta em seus Sete Saberes: “O 

racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida é irracional” 

(Morin, 2000: 23). 
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O saber construído pelo envolvimento e descoberta também permite ao 

educando maturar a responsabilidade e o senso de cidadania. Nesta abordagem, a 

aprendizagem torna-se um processo prazeroso, sempre renovado entre educadores e 

educandos, longe de ser um tedioso esforço para registrar informações sem contexto, 

sem vida, sem “sabor”.  

 

Professores e professoras, alunos e alunas 

seriam parceiros na conquista do conhecimento 

emancipador: o entusiasmo, a alegria de aprender, o 

sentido de partilha na descoberta, a curiosidade, seriam 

cultivadas na relação pedagógica (Freire, 2000: 103) 

 

O educador ao ser, ao mesmo tempo, exemplo e facilitador desta modalidade de 

ensino, pode e deve refletir sobre o impacto de sua presença e de sua prática. Sua ação 

repercute nas vidas dos alunos e, indiretamente, na das pessoas que convivem com 

estes. Por isso a sua prática deve ser constantemente refletida, pensada, perguntando-se 

sempre “que pessoa irei ajudar a formar?” E “para que meio ou sociedade?” Tais 

questões o levarão a consciência de sua própria tomada de posição, progressista ou 

conservadora. 

  

Freire (2009; 2010) cedo chegou à conclusão de que não existe neutralidade na 

prática educativa, como de resto, também não existe em ciência alguma (Kuhn, 1996; 

Feijó, 2003). Não existe isto de uma educação neutra, a não ser como discurso 

encobridor de uma ideologia presente, normalmente conservadora, do mesmo modo 

como não existe um cientista neutro, por exemplo, dentro de um departamento ou uma 

empresa que produz equipamento ligado ao uso militar. Toda educação é, portanto, 

eminentemente política por implicar a tomada de um posicionamento em uma 

abordagem, seja progressista, seja tradicionalista.  

Paulo Freire propõe que a verdadeira pedagogia centrada nas pessoas aceita e 

reconhece como positivo o inacabamento ou inconclusão do homem/mulher, assim 

como a epistemologia reconhece como positivo o inacabamento dos saberes e das 

ciências, e que este homem/mulher inacabado, ao tomar consciência desta sua condição, 

pode, se realmente o desejar, assumir a responsabilidade por seu próprio 

desenvolvimento pessoal.  
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O melhor ponto de partida para estas reflexões é 

a inconclusão do ser humano de que se tornou 

consciente. Como vimos, ai radica a nossa 

educabilidade bem como a nossa inserção num 

permanente movimento de busca em que, curiosos e 

indagadores, não apenas nos damos conta das coisas, 

mas também delas podemos ter um conhecimento cabal. 

A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, 

mas sobretudo para transformar a realidade, para nela 

intervir, recriando-a, fala da nossa educabilidade a um 

nível distinto do nível do adestramento dos outros 

animais ou do cultivo das plantas (Freire, 2010: 68-69). 

É, pois, pelo fato de que as pessoas são pessoas em processo, pessoas 

inacabadas, que reside a força e a beleza da educação que, de resto, se dá por toda a 

vida. Apenas aquilo que findou não muda, não cresce, não faz mais a diferença.  A vida 

implica ação e transformação contínua, em contínua interação com o meio. Viver é 

aprender que se pode ser mais: mais autônomo, mais independente, sempre em relação a 

alguém e alguma coisa. A esperança de Freire é que este alguém seja, em sua abertura e 

qualidade, parte efetiva da humanidade, e essa alguma coisa envolva o mundo inteiro, a 

partir das relações grupais e da ação cidadã local. 

10 – Aprendendo a ler com o mundo 

O ato aparentemente ingênuo de ler está longe de ser ingênuo. Aprender a ler 

implica aprender a interpretar, portanto é muito mais do que apenas decodificar 

mecanicamente sinais gráficos e sílabas fonéticas que, reunidas, formam palavras. Ler 

implica envolvimento para apreender o significado/sentido daquilo que se se lê, e o 

sentido não é nunca dado por algo isolado, mas dentro daquilo onde está inserido, sendo 

o escrito fruto de todo um contexto, de uma proposta, de uma História.

O educando, em Freire (2009; 1987), aprende a ler ao mesmo tempo em duas 

dimensões diferentes e interligadas: a da codificação escrita propriamente dita e a da 

apreensão sociocultural que elabora e condiciona o sentido do escrito e do dito. 
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Portanto, desde o início, no sistema freireano, as propostas pedagógicas são 

eminentemente multidimensionais. 

Ao perceber as ligações do significado da palavra com sua cultura, o educando 

descobre conscientemente que a palavra possui sentido e que este não surge de 

elementos isolados, pela palavra cartesianamente “analisada” ou atomizada, mas pelo 

que ela passa a expressar ao associar-se com outras palavras, formando frases que 

representam ideias, carregando um significado dentro de um contexto para além das 

páginas de um caderno.  

Descobre-se, quase magicamente, mas sempre de modo impactante, que é 

mesmo possível descobrir outros sentidos num mesmo texto, entender-se algo numa 

frase ante as palavras que sequer foram ditas, mas que estão implícitas no sentido 

descoberto em um grupo ou círculo de cultura. As palavras ditas e escritas transformam-

se, aos olhos do educando, em ferramentas de expressão que ele, então estimulado, vai 

procurar dominar mais eficazmente por prestarem-se a ser também roupagens ou 

veículos de seu próprio pensamento, de sua subjetividade pensante, de algo vivo e sutil.  

 

Aprender a ler apreendendo do texto o seu contexto... Posicionamento 

revolucionário e expressão de uma forma de ver/compreender e interpretar o mundo de 

modo multidimensional, não reducionista e não mecanicista. Daí a pedagogia de Paulo 

Freire ser também um treino de paradigmologia. O trabalho educativo de Paulo Freire é 

a expressão perfeita daquilo que Morin planeja como sendo uma educação complexa: 

envolve sempre a questão da apropriação e entendimento dos saberes a partir do 

desenvolvimento de uma percepção crítica e contextualizada  (Morin, 2010a; 2013). 

 

A aprendizagem da leitura e da escrita, ainda que concomitante à descoberta de 

ser a expressão de associado à vida concreta, não se reduz ao concreto, ao contrário, 

ultrapassa-o ao atingir o nível imaterial das ideias e da ideologia. O importante não é 

ater-se ao nível das letras, mas, a partir disto, perceber a possibilidade de sentido por 

trás do signo, de se aprimorar pelo uso da reflexão a apreensão de toda tapeçaria 

imaterial da Gestalt que serve de cenário para o percebido, ou de entorno, ao mesmo 

tempo cultural e material, das informações que emergem do substrato gráfico.  

O escrito comunica algo, informa algo, mas esta informação perde sua razão de 

ser se apenas reduzida a uma mera série de palavras enquanto palavras. Elas precisam 

ser interpretadas para que façam sentido. Este será significativo se expressar algo 



258 

presente na realidade em que vive e atua o educando, que, assim, passa não só a se 

assenhorar da informação como também a ter condições de utilizar-se do descoberto 

para dizer algo para alguém, de se mostrar como ser presente, pensante e capaz de falar,  

agir e reconstruir, ou seja, de ser sujeito neste mundo, aqui e agora. Ele aprende a falar 

a sua verdade e a sua realidade. 

As implicações psicossociais desta maneira de ver a educação são inúmeras. A 

apreensão do sentido das formas simbólicas de comunicação, incluindo de comunicação 

ideológica, é focal no processo da práxis freireana, naquilo que ele denomina de 

“leitura do mundo”: ao se descobrir que a mesmíssima banana que posso retirar 

gratuitamente de uma bananeira naqueles cada vez mais raros lugares onde a 

especulação imobiliária não destroçou a existência de pomares e quintais, acaba por 

tomar um aspecto diferente da banana encontrada em um supermercado, o que me faz 

buscar entender o que é que está por trás desta estranha sensação simbólica de 

transformação humana daquilo que é ofertado gratuitamente pela natureza em 

mercadoria, agora a ser comprada num contexto artificial, construído pelo homem. Em 

outras palavras, Freire prepara o educando para perceber o paradigma que estrutura uma 

visão de realidade, muitas vezes distorcida, restritiva, que as pessoas, em sua maioria, 

aceitam sem pensar como sendo algo natural. 

Este processo de leitura crítica, contextual – estimulado pelo diálogo em um 

círculo de cultura – faz o educando entender o que é a percepção, o que é que faz algo 

ter um aspecto diferente sempre a partir do contexto em que é apresentado, ou do 

porque um mesmo objeto pode ter diferentes significações dentro de arranjos simbólicos 

diferentes, ou seja, como um mesmo objeto ou fenômeno pode ser entendido ao mesmo 

tempo em diferentes níveis ou pontos de vista. O educando, sem ter lido tratados de 

psicologia, epistemologia ou de sociologia, descobre espontaneamente que não são os 

fenômenos que dizem algo para nós, mas que somos nós, homens e mulheres, que 

projetamos ou encontramos sentido nos fenômenos.  

Aprende-se também que nossas explicações são apenas aproximadas, relativas, 

passíveis de serem modificadas, aperfeiçoadas ou refutadas por outras explicações mais 

“aderentes” às características destes fenômenos. O chamado “método” Paulo Freire de 

educação de adultos (mas também aplicado a jovens e crianças) é claramente uma 

epistemologia prática tanto quanto uma prática fenomenológica e uma práxis libertária 

político-pedagógica. 
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As relações humanas a estabelecem padrões de significados ao mundo, às coisas 

e ao próprio homem, na pressuposição de que estes significados representam ou 

configuram a realidade. Questionando com os aprendizes os modelos e a realidade em 

que vive, por exemplo, o estudante da escola pública com a realidade idealizada 

apresentada pela sociedade e valores das elites nos meios de comunicação, Freire 

permite o choque que desperta consciências sobre as estruturas injustas que dividem a 

sociedade. Aprendem eles a diferenciar e captar, no discurso escrito e falado, a distância 

e as relações entre o representado e o real. A ideologia como maquiagem de 

encobrimento de conflitos e o perigo da ilusão das explicações imersas em ideologias 

logo se faz presente nestas discussões. A abordagem de Paulo Freire concretiza o 

primeiro saber fundamental proposto por Edgar Morin: conhecer o conhecimento e seus 

riscos de erro e ilusão (Morin, 2000). 

 

Freire não foi o primeiro a perceber a relação entre saber e reducionismo útil a 

uma ideologia, mas se antecipou a muitos dos autores que hoje discutem este tema. 

  

Na reflexão de Carl Rogers, 

 

As palavras e os símbolos estão para a realidade 

na mesma relação que um mapa para o território que o 

representa... Vivemos num “mapa” de percepções que 

nunca é a própria realidade (Rogers, 1975: 469). 

 

Diferentemente da abordagem empírico-positivista tradicional (ou, na acepção 

do pedagogo brasileiro, “bancária”) de educação, a proposta freireana propõe-se a 

capacitar o educando a compreender e questionar sua realidade pela curiosa exploração 

de sua cultura. Isto, potencialmente, levará à tomada de consciência das forças sociais e 

econômicas que estabelecem uma política que mantêm o contexto muitas vezes terrível 

em que vive o estudante das classes menos favorecidas.  

É o reconhecimento da natureza histórica da realidade do mundo, transformado 

pela ação humana, que desperta e capacita o estudante a se fazer cidadão e sujeito, 

exercendo seus atributos criativos e proativos para o esforço coletivo de transcendência 

de situações desumanas. 
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Mais que escrever e ler que a “asa é da ave”, os 

alfabetizandos necessitam perceber a necessidade de um 

outro aprendizado: o de “escrever” a sua vida, o de 

“ler” a sua realidade, o que não será possível se não 

tomam a história nas mãos para, fazendo-a, por ela 

serem feitos e refeitos (Freire, 1982: 16). 

Paulo Freire viveu pessoalmente diversos modos de opressão, mas, apesar disto 

e também por isso, conseguiu formar uma visão crítica de mundo em parceria com 

outras pessoas. A abertura para o outro ajuda o desenvolvimento do eu em processo de 

ser-mais (Freire, 2007; 2010). Se ele, que era um menino e depois um rapaz que 

continuou curioso mesmo em um contexto adverso conseguiu superar dificuldades 

mecanicamente consideradas inexoráveis, todos os demais conseguiriam o mesmo por 

possuírem, enquanto gente, enquanto pessoas, as mesmas capacidades para tal. O ser 

humano, ou melhor, toda pessoa é sujeito que age, sonha, sente, cria e destrói-constrói, 

fazendo-se mais humano através de relações eu-mundo e eu-tu.  

A concepção social de Freire é, portanto, eminentemente humanista em sua 

essência e sistêmica, em sua prática. É relacional, convidativa e problematizadora, 

contextual e existencial, histórica e otimista, dialógica e reflexiva, social e militante, e, 

finalmente, centrada no educando. É uma pedagogia do processo da autonomia 

cognitiva. 

Longe de ser neutra, como tantos propositores da escola moderna divulgam, a 

educação padrão está atrelada ao sistema dominante que condiciona as relações sociais 

de trabalho e divisão de classes. Propõe-se a condicionar e disciplinar o educando, 

tratado a priori como um “animal” a ser adestrado e a aceitar-se enquanto um ser 

passivo dentro de uma cultura de silêncio, onde a palavra é imposta de cima para baixo 

e o conhecimento considerado “válido” é depositado ou inserido mecanicamente nas 

mentes “imaturas” dos alunos. O processo de dominação se explicita porque à “massa” 

dos dominados é negada qualquer possibilidade efetiva de exercer o pretenso direito 

democrático de formar e expressar sua própria palavra simplesmente porque, acredita-

se, estes não possuem palavra alguma a ser dita.  
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Negando-se ao aluno o direito da palavra, de expressar-se, nega-se também o 

direito à autoestima e à autonomia. Pior ainda, nega-se o direito de se crer na 

Democracia. 

Para Freire, pensar a educação é muito mais que pensar técnicas e meios de 

ensino. As técnicas, as teorias, devem ser instrumentos a serviço do bem comum e não o 

contrário. Pensar a educação é pensar os próprios fundamentos do que seja ensinar e 

aprender e para que ensinar e aprender. Educar é apresentar possibilidades de 

crescimento. Para isso, é preciso ser crítico e discutir tudo aquilo que possa dificultar ou 

impedir o pleno desenvolvimento contínuo do aluno enquanto sujeito consciente. Não é 

isto o que Edgar Morin igualmente pretende com sua reforma da Educação? 

É necessário, portanto, reconhecer os meios de opressão e, para tanto, deve-se 

discutir o paradigma que estrutura o sistema de ensino. Isso é o que permite 

compreender as dimensões ontológicas, paradigmáticas, sociais, econômicas, políticas 

e, finalmente, pedagógicas que sirvam para criar mecanismos de controle no  sistema 

educacional, o que setoriza a dimensão do saber apenas à técnica e incentiva apenas o 

desenvolvimento parcial das capacidades do educando, inclusive fazendo da educação 

um instrumento de divisão social entre especialistas e leigos (Giddens, 1991). Essa 

reflexão permite reconhecer as armadilhas do discurso neoliberal que, por mais polido e 

sofisticado que seja, não passa de cruel engodo maquiado de democracia.  

11 – Paulo Freire e a competência transdisciplinar 

O pensar sistêmico transdisciplinar presente em Paulo Freire é utilizado não 

apenas para facilitar o aprendizado de saberes dissociados pelo método cartesiano e 

apresentados como sendo independentes um dos outros pela escola positivista. Em uma 

reviravolta sistêmica completamente além da abordagem mecanicista, estimula-se o 

educando a compreender as ligações do discutido/aprendido com o vivido e as conexões 

entre as disciplinas, ou seja, pela contextualização e relação com o meio, estas podem se 

comunicar.  

A interdisciplinaridade, explica o psicólogo e filósofo Pierre Weil (1993), é 

uma reação atualmente presente na ciência devido ao excesso de fragmentação das 

diferentes especializações existente não apenas nas diferentes disciplinas, mas 
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constantes mesmo dentro de uma mesma área de conhecimento, como, por exemplo, a 

medicina e a engenharia. Foi ao se descobrir que seria mais produtivo e enriquecedor 

criar sistemas de comunicação entre setores especializados para o reconhecimento útil 

das pesquisas e descobertas efetuadas nos diferentes feudos do saber que surgiu a 

tendência “a reunir em conjuntos cada vez mais abrangentes o que foi dissociado pela 

mente humana, criando o que chamamos de interdisciplinas” (Weil, 1993: 28).    

O mesmo autor demonstra que o esforço inicial para esta correlação de 

disciplinas não surgiu inicialmente nas academias, bastante ciosas de seus 

departamentos e áreas independentes de saber, mas fora delas, entre técnicos e 

pesquisadores de tecnologia, como Ludwig Von Bertalanffy, Von Newman e outros, 

alguns ligados à indústria e “por força da pressão dos mercados, enquanto o mundo 

acadêmico permanece no estado multidisciplinar” (idem: 29). Alguns exemplos de 

conhecimentos eminentemente interdisciplinares elaborados a partir de meados do 

século XX são a psicopedagogia, a psicologia social, a geologia, a ecologia, a 

cibernética, etc. 

É bem visível na proposta pedagógica de Paulo Freire, desde o início, o mesmo 

esforço pioneiro de modo a correlacionar os conteúdos de um currículo entre si e com a 

realidade vivida do educando, como também para se compreenderem as estruturas reais 

de opressão que são tanto mais insidiosas e inconscientes quanto mais apresentadas de 

modo distorcido como uma realidade “inevitável” pelo próprio sistema dominante.  

Mas Freire vai mais além da interdisciplinaridade. Sua proposta possui a ênfase 

de estimular o educando a aprender a pensar globalmente, transdisciplinarmente, ou 

seja, de ter a capacidade de refletir e interagir criticamente com as informações de 

diferentes origens de modo coeso e coerente o suficiente para saber como utilizá-las 

criativa e conscientemente, superando enfoques particularistas e fronteiras puramente 

separatista, entre especializações tantas vezes  fechadas sobre si mesmas. 

Jean Piaget foi, segundo Basarab Nicolescu, citado por Weil (1993), um dos 

primeiros a discutir, na área de estudos do desenvolvimento cognitivo por estágios, a 

necessidade do surgimento um pensamento transdisciplinar, por ele entendido como 

superior ao disciplinar.  Piaget afirma que 

No estágio das relações interdisciplinares, 

podemos esperar o aparecimento de um estágio superior 

que seria “transdisciplinar”, que não se contentaria em 
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atingir as interações ou reciprocidades entre pesquisas 

especializadas, mas situaria essas ligações no interior de 

um sistema total sem fronteiras estáveis entre as 

disciplinas (Weil, 1993: 30). 

 

Em Paulo Freire existe esta busca coerente pela interdisciplinaridade que traga 

sentido global ao aprender, ou seja, a síntese entre o vivido  e sistemas de saberes, 

instaurando um nível maior de entendimento sobre o discurso descritivo. Mas é a sua 

prática que se torna transdisciplinar desde o início, no esforço para unir o currículo ao 

conhecido, transcendendo-o e utilizando-se de palavras geradoras e atos da vida 

cotidiana para a apreensão mais aprofundada da sutil, mas presente, da interdependência 

de todos os aspectos realidade (Freire, 1994; 2010).  

Na verdade, o próprio desenvolvimento do ato de “ler o mundo”, em Freire, é 

sinônimo do desenvolvimento de uma percepção dinamicamente transdisciplinar 

humanista que, aprofundando a percepção da inter-relação de atos e eventos, mais 

destaca o aspecto ativo do sujeito formador de cultura e seu aspecto de ator 

eminentemente transformador e, portanto, político. 

 

Nas palavras de Targélia de Souza Albuquerque, 

 

A luta como movimento organizado crítico de 

transformação da realidade, pela reinvindicação da 

justiça social, pela produção da existência humana 

digna, fraterna e feliz. A “ética da luta e a boniteza da 

briga” como ressaltou Paulo Freire em Pedagogia da 

Esperança, que reúne, compartilha, solidariza, 

emancipa; que faz do outro “um sujeito social” querido, 

desejado (...) (Souza, 2009: 156). 

 

O nosso entendimento da realidade, de suas características, das relações sociais 

nela desenvolvidas, é expressão dinâmica da construção de uma percepção histórica 

coletiva, formada pela contribuição de inúmeros atores que interagem entre si. Toda 

percepção implica uma orientação e ação. Por ser parte da história, é sempre 

possibilidade e não fatalidade. Portanto, por mais racionalizadas, formalizadas e 

tecnicizadas que sejam as formas de opressão ou de reificação que impessoaliza e aliena 
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ou atrofia a possibilidade de desenvolvimento integral do ser humano, estas podem ser 

sempre modificadas, transformadas ou transcendidas, apesar das dificuldades para tanto. 

É o reconhecimento de uma situação crítica que permite a sua modificação. 

A ação pedagógica, sua prática e, também, a reflexão sobre as bases desta 

prática devem ser objeto de atenção especial dos educadores e das universidades que 

possuem centros de educação onde se formam professores ( também dos departamentos 

de ciências que formam professores licenciados).  

Um olhar epistêmico e transdisciplinar que fundamente a ação educativa em 

novas bases (mais holísticas e dialógicas) a partir da ótica do educando inserido em seu 

contexto cultural pode recriar a escola a partir de novas alternativas de ensino, com 

especial ênfase no ensino público de qualidade para todos. O objetivo ou diretriz 

implicada é a de permitir ao educando o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 

sociais que lhe permitam a reflexão e ação autônomas ante os desafios da vida em 

sociedade. Enfatiza-se a capacidade de utilizar-se utilmente da informação e não o seu 

mero acúmulo enciclopédico. 

São estas avançadas características sistêmicas e críticas que fazem as ideias de 

Freire, elaboradas a partir dos anos 50 do século passado, convergir ou se aproximar das 

propostas de Morin tanto no que toca àquilo que é foco do pensamento complexo, em 

geral, quanto na aplicação dos princípios sistêmicos na educação.  

12 – A oposição ao mecanicismo 

No modelo ocidental de educação, o sistema de ensino se transformou em centro 

de adaptação e treinamento para um “mercado de trabalho”, uma prévia e uma réplica 

adaptada da fábrica, ou seja, a escola moderna fez-se uma preparação para um estilo de 

relações de trabalho que exige obediência, disciplina e passividade. Hoje, este modelo 

se conformou à mentalidade neoliberal, onda a escola é uma prestadora de serviços – 

com a promessa de tornar o aluno um competidor “melhor”, o “vencedor” – e o ensino, 

uma mercadoria a ser comercializada. Não se pretende formar uma cabeça autônoma e 

reflexiva, mas um técnico para o Mercado, passivo e adaptado a este. 

Neste modelo de ensino, onde a meritocracia é enobrecida e estimulada 

(Giddens, 1991), os professores são os agentes representantes dos futuros chefes: 

controladores ativos, expressão da figura do especialista, aceitos socialmente como os 
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detentores legítimos do saber, são eles que, controladamente, adaptam e transmitem 

parte deste saber na cabeça “vazia” dos alunos.  

Encharcando-se da visão mecanicista dominante, as informações, estas 

mercadorias repassadas pela indústria do ensino, devem ser guardadas e assimiladas 

mecanicamente, com o mínimo de reflexão, e devem ser expressas também 

mecanicamente, de forma quantitativa e impessoal, nos sistemas de avaliação de tal 

modo que quanto mais idênticas literalmente estejam da informação original transmitida 

pelo professor/especialista, mais serão consideradas como demonstrações efetivas de 

aprendizagem (Freire, 1987; Alves, 1991). Não se recompensa, neste sistema, nem a 

criatividade, nem a criticidade, mas tão somente a capacidade de reproduzir 

informações e ou desempenhar comportamentos esperados. 

 

É exatamente contra este sistema de ensino que Paulo Freire cria toda uma 

práxis baseada não na hierarquia autoritária e impositiva, mas na crítica ao modelo 

tradicional pela superação prática através da dialogicidade horizontal entre pessoas que 

se interessam mutuamente em aprender e reaprender: o educador e os educandos.  

Até mesmo a noção de saber transfigura-se nesta abordagem não mecanicista, 

pois o conhecimento deixa de ser algo dado, pronto e acabado e passa a ser algo 

compreendido, assimilado, construído ou descoberto pelo próprio aprendiz. Isso implica 

reconhecer que “saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou à sua construção” (Freire, 2010: 47).  

 

A mesma preocupação, como já demonstrado no capítulo 5, também está 

presente em Edgar Morin: 

 

Como dizia especificamente Durkheim, o 

objetivo da educação não é o de transmitir 

conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno, mas o 

de “criar nele um estado interior e profundo, uma 

espécie de polaridade de espírito que o oriente em um 

sentido definido, não apenas durante a infância,  mas 

por toda a sua vida69.” É, justamente, mostrar que 

                                                 
69 C.f. Durkheim, Emile. L’Évaluation  pédagogique en France. (Morin, 2010a : 38). 
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ensinar a viver necessita não só dos conhecimentos, 

mas também da transformação, em seu próprio ser 

mental, do conhecimento adquiro em sapiência70, e da 

incorporação dessa sapiência para toda a vida (Morin, 

2010a: 47). 

A educação para a autonomia reconhece e respeita o caráter indagador da 

consciência, ou seja, aceita o fato de que a consciência do estudante é curiosa, que se 

expressa em suas características pessoais únicas e também em afinidade com a 

curiosidade típica de terminada faixa etária ou social, buscando familiarizar-se com a 

realidade em que está posto, e não apenas como reflexo dos assuntos de um 

determinado currículo.  

Esta curiosidade se faz e refaz, se apropria, modifica as informações do meio e, 

assim, refaz o conhecimento existente e a própria realidade. Não foi sem razão que esta 

proposta foi profundamente rechaçada pelas elites brasileiras que a viam (e ainda a 

veem) como perigoso instrumento de uma atrevida autonomia por passe das classes 

“inferiores” à “ordem” vigente, que inclui o posicionamento sobre todos os que se 

beneficiam do sistema tradicional cada vez mais técnico e insípido de ensino, impondo a 

Freire um duro (mas enriquecedor) exílio após o golpe militar de 1964. Sua obra 

continua a ser rechaçada pelos medias e as elites do Brasil que as dominam, até hoje. 

13 – Um humanismo abrangente 

A abordagem dialógica de Paulo Freire é centrada no educando e em suas 

necessidades. Mesmo o currículo e os meios pedagógicos devem ser elaborados com 

base na realidade e necessidades das pessoas a quem serão apresentados, abordando 

questões como conscientização e desenvolvimento da razão, mas não se reduzindo a 

estas. Freire nunca desconsidera o afeto, a emoção, o amor e o sonho como meio de 

aprendizagem (Freire, 2010). 

O autor era perfeitamente ciente de que o ser humano é um ser sensível e 

afetuoso, portanto, carente de contato humano e de beleza por meio da arte, dos sonhos, 

das imagens, da poesia, da utopia. Esta dimensão afetiva, estética e poética deve fazer 

parte do processo educativo. Aliás, a presença da utopia, como aquele horizonte que 

70 Palavra antiga que engloba “sabedoria” e “ciência”, destaca Edgar Morin, (2010a:  47). 
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estimula o caminhar para superar o conhecido em busca de outra realidade, é um dos 

principais fatores de crescimento e envolvimento dos alunos no processo de ser-mais, e 

não pode ser, como o faz a maldade neoliberal, descartado pela fatalidade, pelo 

determinismo pretensamente inexorável dos mercados, que negam os sonhos, as 

imagens das possibilidades. 

Freire esperava que a sua proposta pedagógica crítica contribuísse efetivamente 

para uma prática concretamente reflexiva e auto reflexiva, mas não de forma técnica 

impessoal e muito menos intelectualista, caindo no canto de sereia do racionalismo 

instrumental. Ele buscava demonstrar pelo exemplo o respeito incondicional ao ser 

sensível que é o aluno, em especial, ao educando oprimido (tantas vezes detentor de um 

forte e paralisante complexo de inferioridade), ajudando-o a ver-se como alguém capaz 

e livremente responsável pelo seu próprio desenvolvimento.  

Para Paulo Freire não há nada mais repulsivo há que um intelectual que se utiliza 

de sua posição socialmente privilegiada para, por meio da arrogância e humilhação dos 

simples, adular seu próprio ego: 

Nem a arrogância é sinal de competência nem a 

competência é causa da arrogância. Não nego a 

competência, por outro lado, de certos arrogantes, mas 

lamento neles a ausência da simplicidade que, não 

diminuindo em nada seu saber, os faria gente melhor. 

Gente mais gente (Freire, 2010: 165). 

A aceitação positiva do educando, em um ambiente propício, é profundamente 

transformadora a ambos, educador e educando. Resgata a autoestima, estimula a 

responsabilidade pessoal e a sensação de competência dos alunos, bem como conforta 

ao educador a sensação de se saber parte do crescimento e fortalecimento de outas 

vidas. Ambos tornam-se positivamente proativos. Sem repressões, questionam sua 

realidade e tornam-se interessados em sua própria cultura e classe social, assumindo 

sem receio as experiências pessoais como fontes de saber e referência para ampliar sua 

consciência crítica e política (Freire, 2009).  

O trabalho de Paulo Freire liga-se ao de Morin também na crítica ao 

reducionismo mecanicista que entende o homem como um robô biológico determinado 
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71. Para Freire, vivendo a tapeçaria de relações eu-mundo e eu-outros é que a pessoa

desenvolve-se singularmente, expressando sua unicidade junto à diversidade, e a 

autocompreensão que corrige continuamente sua percepção da realidade. Este 

entendimento é, portanto, completamente anti-determinista e anti-mecanicista, como 

fica claro nesta outra passagem de Pedagogia da autonomia: 

Gosto de ser homem, de ser gente, 

porque sei que a minha passagem pelo mundo 

não é predeterminada, preestabelecida. Que o 

meu “destino” não é um dado, mas algo que 

precisa ser feito e de cuja responsabilidade não 

posso me eximir. Gosto de ser gente porque a 

História em que me faço com os outros e de 

cuja feitura tomo parte é um tempo de 

possibilidades e não de determinismo. Daí que 

insista tanto na problematização do futuro e 

recuse sua inexorabilidade (Freire, 2010: 53). 

Enfrentando toda a carga de uma tradição positivista, Freire não aceita o sujeito 

cartesiano que se apresenta isolado e descontextualizado. A própria dialogicidade 

implica sempre a presença da intersubjetividade, exatamente aquilo que é negado na 

ênfase da razão instrumental em suas diversas variantes, com escolas influentes nas 

ciências humanas, como o estruturalismo, que dissolvem a noção de sujeito na de mera 

ondulação no tecido social, sem se dar conta de que esta interpretação é, por sua vez, 

condicionada historicamente, uma elaboração que emerge de um modelo de organização 

social que, fria e instrumental, homogeneíza todas as diferenças na linearidade insípida 

das conceituações.  

A crítica de Freire ao sistema capitalista também é clara em relação a visão de 

mundo que o sustenta. Mercantilizando e acomodando o homem a este sistema, 

insistindo em sua inexorabilidade e fatalidade, o paradigma econômico-cientificista 

anestesia a real capacidade de superação, individuação e transcendência do homem e da 

mulher, retirando sempre que possível as condições sociais e ambientais que promovam 

71 O pensamento de Paulo Freire mais se aproxima, como já citamos, das ideias humanistas de 

Kierkegaard, Jaspers, Unamuno, Mounier, Carl Rogers e Martin Buber que do existencialismo algo 

individualista de Heidegger ou Sartre, com quem, contudo, também possui pontos de contato. Cf. 

GADOTTI, 1996. 
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os potenciais de vida e de reflexão e ação destes, como os encontrados, por exemplo, em 

centros de cultura, escolas descomprometidas com uma hierarquia controladora, 

comunidades de base e livres cooperativas de trabalhadores. 

Neste sentido, a orientação paradigmática de Freire, compreensiva voltada à 

libertação, contrapõe-se frontalmente ao objetivo do mecanicismo, que busca o controle. 

A seguinte observação de Gadotti (1997: 6) esclarece melhor o posicionamento 

antirreducionista, posto que dialógico e democrático, de Paulo Freire – reducionismo 

que serve muito bem aos padrões neoliberais: 

A educação não pode orientar-se pelo 

paradigma da empresa que dá ênfase apenas à 

eficiência. Este paradigma ignora o ser humano. Para 

este paradigma, o ser humano funciona apenas como 

puro agente econômico, um "fator humano". O ato 

pedagógico é democrático por natureza, o ato 

empresarial orienta-se pela "lógica do controle". O 

neoliberalismo consegue naturalizar a desigualdade. "É 

assim mesmo", "Não há outra coisa a fazer", ouve-se 

dizer. Por isso, Paulo Freire chama nossa atenção para a 

necessidade de observarmos o processo de construção 

da subjetividade democrática, mostrando, ao contrário, 

que a desigualdade não é natural. É preciso aguçar 

nossa capacidade de estranhamento. Precisamos ter 

cuidado com a anestesia da ideologia neoliberal: ela é 

fatalista, vive de um discurso fatalista. 

A ênfase de Freire no conceito do homem, como sujeito de relações e que se 

alimenta de relações, e sua ênfase no diálogo como fundamento de uma pedagogia da 

autonomia, da liberdade e da possibilidade de humanização no palco absurdo que é o 

mundo caótico atual, aproxima este autor do filósofo Jürgen Habermas, que 

desenvolveu uma concepção similar de um eu intersubjetivo (Habermas, 1984). Para 

Habermas, como para Jung (1993), o sentido de diferenciação e reconhecimento da 

identidade pessoal também é um processo sistêmico, que se desenvolve nas relações 

sociais. Jung, já o citamos, denomina tal processo de individuação (Guimarães, 2004), e 
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ambos, Habermas e Jung, com suas respectivas teorias, demonstram a influência e 

recursividade entre o individual e o coletivo, entre o inconsciente e o consciente.  

É a sensação de pertença a uma comunidade que reflete e alimenta ideais e 

aspirações altruístas, superando a tendência ao egoísmo, como também aponta Giddens 

(1997) e Morin (2000; 2010a). Isto comprova que a importância primária da 

comunidade, do grupo social, que apoia emocionalmente seus membros. O processo, 

que também foi objeto de estudo de Émile Durkheim (Aron, 1998), integra a pessoa na 

cultura, fazendo nascer o sentimento de cidadania e de solidariedade. Esta ação 

transcende o racional, pois envolve uma dimensão de confiança e uma dimensão afetiva, 

além da dimensão comunicativa, prenhe de símbolos e regras tácitas, que avança ao 

nível do antropológico e do imaginário, portanto, do psíquico.  

 

A ênfase de Freire na solidariedade e no aprendizado dialógico, dentro de um 

contexto de leitura do mundo, ganha assim maior força com a concepção de Habermas e 

da aproximação indireta com Jung. Como também ocorre com Morin, Jaspers e outros, 

todos estes autores posicionam-se na vanguarda da crítica da ideia de sujeito 

descontextualizado, desenhado por Descartes, adotado pelo Iluminismo e aprofundado 

pelos valores individualistas do liberalismo, atingindo seu paradoxo oposto na 

desconsideração da subjetividade no caldo massivo do positivismo vitoriano e no 

estruturalismo francês do século XX.  

O sujeito existe, mas, por ter um contexto, a percepção de seus traços estará 

sempre atrelada a sua ação em um meio que o diferencia ao mesmo tempo em que o 

sustenta, o que não quer dizer que ele seja produto determinado e absoluto deste 

contexto, de forma mecânica. Como ser único e criativo, o sujeito pode expressar as 

influências de sua cultura de modo inteiramente original. 

Muito mais do que apenas adaptam-se ao mundo, como o fazem os demais seres 

vivos, o que diferenciam homens e mulheres é a possiblidade de se fazerem seres de 

ação reflexiva, da práxis que se reflete no desenvolvimento (ou, por vezes, no 

impedimento) da sua humanidade.  

Esta é uma força transformadora, pois a espécie humana transforma 

constantemente o mundo. Nesse processo de transformação do mundo, o homem 

também se transforma e estabelece marcos desta transformação pela cultura. É esse 

contínuo fazer de transformação histórica, produzindo cultura e ciência, que Freire 

enfatiza em praticamente todos os seus escritos: 
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(...) as relações entre os seres humanos e o 

mundo são históricas, como históricos são os seres 

humanos, que não apenas fazem a história em que se 

fazem, mas, consequentemente, contam a história deste 

mútuo fazer (Freire, 1982: 68). 

A visão crítica de Paulo Freire afina-se com a de Edgar Morin ao problematizar 

o reducionismo fatalista do paradigma dominante em boa parte das ciências humanas,

que transformam o ser de reflexão em um mero efeito de causas a priori impessoais, o 

que solapa de uma só vez a compreensão inter-relacional e a solidariedade e faz da ética 

uma palavra vazia de sentido: 

Na verdade, seria incompreensível se a 

consciência de minha presença no mundo não 

significasse já a impossibilidade de minha ausência na 

construção da própria presença. Como presença 

consciente no mundo não posso escapar à 

responsabilidade ética do meu mover-me no mundo. Se 

sou puro produto da determinação genética ou cultural 

ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-

me no mundo e se careço de responsabilidade não posso 

falar em ética. Isto não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que 

estamos submetidos. Significa reconhecer que somos 

seres condicionados, mas não determinados. 

Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e 

não de determinismo, que o futuro, permita-me reiterar, 

é problemático e não inexorável (Freire, 2010: 19). 

O ser humano não se permite ser acondicionado em sistemas ou meras 

conceituações racionais atreladas ao paradigma mecanicista, sem que se perca algo de 

fundamental.   

É tomando consciência de que todo o saber é relativo e de que toda conceituação 

é instrumental e provisória, que o homem e a mulher podem aceitar sua própria 
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incompletude não como defeito ou sintoma de inferioridade, mas como rica 

possibilidade de construção e ecoconstrução.  

É a possibilidade vital de vir-a-ser ou de poder ser-mais agindo sobre seu meio, 

sem determinismos, sem fatalidades, mas com a consciência de que se é influenciado 

pela cultura e pelas contingências históricas.  

Por isso é necessário destacar a crueldade de um tipo de sistema social que, ao 

invés de estimular esta consciência esperançosa de busca e de superação, estabelece, ao 

contrário, uma forma de pensar passiva e homogeneizada, que transforma o homem em 

mera vítima ou produto de seu contexto: 

 

Inacabado como todo ser vivo – a inconclusão 

faz parte da experiência vital – o ser humano se tornou, 

contudo, capaz de reconhecer-se como tal. A 

consciência do inacabamento o insere num permanente 

movimento de busca a que se junta, necessariamente, a 

capacidade de intervenção no mundo, mero suporte para 

os outros animais. Só o ser inacabado, mas que chega a 

saber-se inacabado, faz a história em que socialmente se 

faz e se refaz. O ser inacabado, porém, que não se sabe 

assim, que apenas contata o seu suporte, tem história, 

mas não a faz. O ser humano que, fazendo história, nela 

se faz, conta não só com a sua, mas também com a dos 

que apenas a têm (Freire, 2000: 119-120) 

 

A consciência do inacabamento e da indeterminação do devir é a própria fonte 

que alimenta a ação. Há inúmeras possibilidades de desenvolvimento possíveis às 

pessoas que se sabem coautoras de sua própria História. 

 

14 – A dinâmica entre razão e sensibilidade 

 

Foi ao se debruçar sobre o processo de conscientização do homem como ser 

inacabado, mas capaz de ação e busca de aperfeiçoamento, que Paulo Freire chegou à 

inevitável conclusão de que o desvelamento cognitivo da realidade só se torna realmente 

significativo se a ampliação da percepção do real estiver ligada à prática efetiva de 

intervenção e modificação desta realidade. Também a epistemologia, que questiona a 
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razão de ser dos saberes e permite a conscientização da realidade, só tem sentido real se 

torna efetivamente eficaz o desenvolvimento dos educandos em uma práxis 

transformadora: 

(...) se não há conscientização sem 

desvelamento da realidade objetiva, enquanto objeto de 

conhecimento dos sujeitos envolvidos em seu processo, 

tal desvelamento, mesmo que dela decorra uma nova 

percepção da realidade desnudando-se, não basta ainda 

para autenticar a conscientização. Assim como o ciclo 

gnosiológico do conhecimento não termina na etapa de 

aquisição do conhecimento existente, pois que se 

prolonga até a fase da criação do novo conhecimento, a 

conscientização não pode parar na etapa do 

desvelamento da realidade. A sua autenticidade se dá 

quando a prática do desvelamento da realidade constitui 

uma unidade dinâmica e dialética com a prática da 

transformação (Freire, 1982: 145). 

Todos os saberes, como os demais produtos dos seres humanos, também uma 

história, um contexto, uma razão de ser. O mesmo ocorre com os paradigmas que 

inconscientemente conformam nossa percepção da realidade (Kuhn, 1996). Eles 

possuem um contexto e uma história que precisam ser entendidos se queremos 

realmente ter uma compreensão epistêmica da estrutura cognitiva que conforma o 

mundo.  

Problematizar, através do questionamento e dos saberes, os diversos meios de 

opressão envolve reconhecer a visão de mundo que os possibilita, inclusive na produção 

e domínio do conhecimento existente. Compreender esta realidade mais ampla é 

necessário para a superação da visão ingênua da realidade, onde a responsabilidade da 

reflexão é por vezes socialmente atenuada e o espaço é então dominado pela figura do 

especialista comprometido com o status quo do sistema social opressor.  

Este patamar de reflexão e conscientização está orientado para uma ação de 

denúncia e superação da alienação. Mas se Freire é otimista quanto ao potencial de ação 

dos educadores e educandos, também é bastante consciente das limitações sociais no 

entorno das escolas e universidades. Ele sabe que a educação não pode tudo, mas sem 



274 

 

ela tampouco não se pode nada. Não se pode querer revolucionar o mundo 

radicalmente, pois isso é impossível e mesmo indesejável, mas se pode sempre lutar 

para transformar o que é possível. A denúncia é o primeiro passo da ação possível, 

realista, otimista, mas não iludida, pois  

 

(...) é preciso conhecer a realidade em que atua, o 

sistema de forças que enfrenta, para conhecer também o 

seu viável histórico. Em outras palavras, para conhecer 

o que pode ser feito, em um momento dado, pois que se 

faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer 

(Freire, 1982: 41). 

 

A ampliação das benesses do saber a um maior número de pessoas envolve a 

transformação da percepção e da estrutura política da sociedade que criem condições 

para uma educação realmente democrática. A ação consciente só é possível, ou melhor, 

se torna mais efetiva se amadureceu a partir uma educação libertadora, que estimule e 

possibilite às pessoas tornarem-se senhoras de sua vocação de serem mais, plenos da 

beleza de serem seres criativos. 

A compreensão humana da realidade e da sociedade não se faz apenas com o 

domínio das disciplinas tradicionais. Ela exige também sensibilidade e um olhar cultural 

mais amplo. O deslumbramento, o encantamento e a beleza, bem como a autodescoberta 

pela experiência estética ou literária devem ser estimulados, e são tão importantes 

quanto o raciocínio lógico. A razão pode ser estimulada e equilibrada pela sensibilidade 

que ajuda a abertura para o outro ao tempo que faz o sujeito ser crítico da feiura da 

opressão ou da negação da vida. A ética é resultado do equilíbrio entre razão e 

sensibilidade.  

Neste sentido, Morin e Freire estão também muito próximos: 

 

No momento em que os seres humanos, 

intervindo no suporte (realidade natural), foram criando 

o mundo (...), na medida em que se foram habilitando a 

inteligir o mundo e criaram por consequência a 

necessária comunicabilidade do inteligido, já não foi 

possível existir e não ser disponível à tensão radical e 

profunda entre o bem e o mal, entre a dignidade e a 
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indignidade, entre a decência e o despudor, entre 

boniteza e feiura do mundo. Quer dizer, já não foi 

possível existir sem assumir o direito e o dever de 

optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso 

nos traz de novo à imperiosidade da prática formadora, 

de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz 

de novo a radicalidade da esperança. Sei que as coisas 

podem até piorar, mas sei também que é possível 

intervir para melhorá-las (Freire, 2010: 52). 

Edgar Morin adota uma postura complementar aos dizeres de Paulo Freire: 

Quando consideramos os termos “cultura das 

humanidades”, é preciso pensar a palavra “cultura” em 

seu sentido antropológico: uma cultura fornece os 

conhecimentos, valores, símbolos que orientam e guiam 

as vidas humanas. A cultura das humanidades foi, e 

ainda é, para uma elite, mas de agora em diante deverá 

ser, para todos, uma preparação para a vida. 

Literatura, poesia e cinema devem ser 

considerados não apenas nem principalmente, objeto de 

análises gramaticais, sintáticas ou semióticas, mas 

também escolas de vida, em seus múltiplos sentidos. 

(Morin, 2010a: 48-49). 

Este é o quadro de uma pedagogia integral, que faz dialogar no mesmo ciências 

e humanidades, o que a educação tradicional, dita pragmática, evita. Para esta, 

promover o caráter criativo, reflexivo, ativo, sensível ao coletivo, da consciência é 

entendido, na prática, como perda de tempo, um luxo que apenas uma minoria 

aquinhoada pode ter. Quanto mais técnico, impessoal e, devido ao seu caráter 

pragmático e acrítico, mais voltado ao “mercado” for a educação, maior será o incentivo 

dado a este modelo pré-fabricado imposto à maioria.  

O currículo, elaborado por especialistas distanciados da realidade dos educandos 

e atrelados ao modelo cartesiano, torna-se cada vez mais fragmentário, sendo 

desconstruídas as pontes de contato interdisciplinar. A educação modular, fragmentária, 

especializada é refratária a qualquer possibilidade de um pensamento sistêmico e 
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problematizador. Desconfia de qualquer ação efetiva neste sentido, próximo da proposta 

de Freire e Morin, pois além de ser diferente da inércia familiar do padrão tradicional, 

exigiria professores com uma visão mais holística, epistêmica e multidisciplinar, 

problematizadores da realidade social.  

Alunos envolvidos com o questionamento epistemológico do saber também 

tenderiam naturalmente a uma visão mais crítica da sociedade. Como afirma Moacir 

Gadotti, “a interdisciplinaridade surge de uma análise prática concreta e da 

experiência vivida do grupo de reflexão” (Gadotti, 1996: 102) e esse tipo de educação é 

considerada “subversiva”  por uma sociedade baseada em um sistema de divisão de 

classes. 

 

O exemplo revolucionário de Freire ao estar-com o aluno e ao lado do educador, 

trabalhando com eles e não sobre eles na discussão do material apresentado e assimilado 

explicita-se na vivência do conhecimento que se enche de sentido e que transita pelas 

disciplinas, criando ligações de complementaridade, articulando sua importância a partir 

das experiências vividas, conhecendo seu alcance e origem cultural-paradigmática e seu 

potencial político, na aplicação efetiva para o bem-estar de todos. Para Gadotti, 

 

O objetivo fundamental da interdisciplinaridade 

é experimentar a vivência de uma realidade global que 

se inscreve nas experiências cotidianas do aluno, do 

professor e do povo... Articular saber, conhecimento, 

vivência, escola, comunidade, meio ambiente etc., é o 

objetivo da interdisciplinaridade que se traduz na 

prática por um trabalho coletivo e solidário na 

organização do trabalho na escola (Gadotti, 1996: 102). 

 

É esta postura de práxis que permite o enriquecimento do educando, centrado na 

relação dialógica e voltado para a transdisciplinaridade. É o diferencial que empolga e 

estimula o aprendiz, dando sentido aos estudos, à educação.  

 

A postura dialógica e democrática do professor progressista reflete seu 

comprometimento com o ideal da conscientização em favor da vida, exemplo 
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contagiante que foi vivido e demonstrado pelo próprio Paulo Freire em toda sua carreira 

de educador. 

Enquanto a educação tradicional, com uma visão negativa de homem, enfatiza a 

rotina e desconfia de tudo o que questiona a “normalidade” e o status quo, a educação 

problematizadora de Freire, confiante nos potenciais cognitivos e criativos do educando, 

por propor questões para reflexão, não pode aceitar nem o presente injusto nem um 

futuro predeterminado ou fatal como concepções “normais”. Todo o presente é 

dinâmico e o futuro é sempre um conjunto complexo de possibilidades incertas, mas 

muitas vezes viáveis e sempre modificáveis.  

O reconhecimento das limitações cognitivas, da imperfeição do conhecido e, 

com ela, a percepção da incerteza, é uma outra característica que aproxima o 

pensamento de Paulo Freire do de Edgar Morin. A incerteza e a irrealidade do 

determinismo do método cartesiano se mostram nas falhas crescentes dos modelos 

econômicos e políticos, baseadas nas propostas de “especialistas” distanciados da 

realidade cotidiana das pessoas, mas próximos de uma minoria ou instituições que em 

nada se preocupam com as aspirações, interesses, necessidades e sonhos de 

comunidades, povos, grupos sociais.  

Esta dicotomia entre modelo imposto e a realidade e os sintomas do esgotamento 

do paradigma cartesiano não se reduzem a um simplismo maniqueísta entre a maldade 

de uma minoria e a bondade frustrada de uma maioria. O conflito está entre o 

conhecimento crítico-integrativo aberto, dialógico e reflexivo e a ignorância erudita e 

míope centrada no fascínio de um paradigma que já não dá conta da complexidade do 

real. E neste conflito epistemológico não há espaço para uma neutralidade inexistente. 

Faz-se necessário, pois, por parte dos educadores, ter suficiente coragem para assumir-

se uma posição ativa, portanto política, à favor da vida diante este quadro, 

reconhecendo-se  mesmo a existência do risco de perigos diversos, pelo reconhecimento 

da incerteza das repercussões de nossos atos, espaço de indeterminação, portanto de 

liberdade, que faz parte do processo de crescimento.  

Os seguintes parágrafos de Paulo Freire, constante das Primeiras Palavras de 

seu último livro publicado em vida, Pedagogia da Autonomia são esclarecedores e 

denotam a impaciência do autor para com o descomprometimento de fachada de muitos 

intelectuais: 
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É neste sentido, por exemplo, que me aproximo 

de novo da questão da inconclusão do ser humano, de 

sua inserção num permanente movimento de procura, 

que rediscuto a curiosidade ingênua e a crítica, virando 

epistemológica. É nesse sentido que reinsisto que 

formar é muito mais que puramente treinar o educando 

no desempenho de destrezas (...). Daí a crítica 

permanentemente em mim à malvadez neoliberal, ao 

cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa 

inflexível ao sonho e à utopia. 

Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve 

o meu discurso quando me refiro às injustiças a que são 

submetidos os esfarrapados do mundo. Daí meu 

nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir 

um ar de observador imparcial, objetivo, seguro, dos 

fatos e dos acontecimentos. (...) Quem observa o faz de 

um certo ponto de vista, o que não situa o observador 

em erro. O erro na verdade não é ter um certo ponto de 

vista, mas em absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo 

do acerto de seu ponto de vista é possível que a razão 

ética nem sempre esteja com ele (Freire, 2010: 14).  

 

Comparemos agora esta reflexão de Freire, ao mesmo tempo epistemológica e 

ética, da assunção da incompletude do ser humano e do fato de que todo o 

conhecimento é limitado e historicizado, com a concepção similar de Edgar Morin de 

que aprender é também aprender a viver e a navegar pelo mar da existência, aprendendo 

a conviver e aceitar as limitações dos mapas conceituais, admitindo a presença das 

incertezas, que são causas da abertura e reavaliação das antigas “certezas”: 

 

A condição humana é marcada por duas 

grandes incertezas: a incerteza cognitiva e a incerteza 

histórica. 

Há três princípios de incerteza no 

conhecimento: 
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- o primeiro é cerebral: o conhecimento nunca é um 

reflexo do real, mas sempre tradução e construção, isto é, 

comporta risco de erro; 

- o segundo é físico: o conhecimento dos fatos é sempre 

tributário da interpretação; 

- o terceiro é epistemológico: decorre da crise dos 

fundamentos da certeza, em filosofia (a partir de Nietzsche), 

depois em ciência (a partir de Bachelard e Popper). 

Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade 

absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza (Morin, 

2010a: 59). 

15 –  O “Projeto Interdisciplinar, via tema gerador” 

Entre 1989 e 1992, Paulo Freire assumiu a secretaria de Educação do Município 

de São Paulo, na primeira gestão da principal cidade do Brasil pelo Partido dos 

Trabalhadores, PT, durante a administração da prefeita Luiza Erundina.  

Neste período, ele pôs em prática toda a sua proposta pedagógica em nível de 

reflexão de conteúdos e de integração interdisciplinar, causando uma verdadeira 

revolução paradigmática na gestão educacional do município, durante o curto período 

que durou a gestão do partido referido, profundamente atacado que foi pela elite 

empresarial paulista e por parte da classe média, ambas imensamente refratárias a 

políticas públicas de âmbito social. Além disto, a postura de alguns membros mais 

radicais do próprio PT que adotavam o velho padrão de que “líderes” deveriam guiar as 

“massas”, também contrariou parte das propostas do trabalho de Freire, interferindo na 

sua ação eminentemente democrática e dialógica, envolvendo educadores, educandos, 

pais e professores em favor de uma visão igualmente elitista, onde dirigentes políticos 

queriam “ensinar” e “impor” diretrizes sem debate (Scocuglia, 1999). Ainda assim, a 

rápida passagem de Freire pela gestão da educação na cidade de São Paulo foi 

extremamente significativa e ilustrativa de uma proposta que sobrevive para além do 

seu tempo e que pode servir de exemplo ainda hoje no aperfeiçoamento dos sistemas de 

educação e de formação de educadores. 

Durante o período em questão, Freire promoveu um trabalho eminentemente 

transdisciplinar e de constante diálogo com educadores, universidades, pais e 
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movimentos sociais, no que foi denominado de Movimento de Reorientação Curricular. 

A experiência educacional efetiva, baseada neste movimento, aplicada nas escolas de 

ensino fundamental da rede municipal denominava-se “Projeto Interdisciplinar, via 

Tema Gerador”. A proposta era a de por em prática as ideias e insights que surgiam do 

diálogo entre educadores, educandos e comunidade, envolvidos todos num processo 

contínuo de reflexão dos conteúdos curriculares e avaliação de seu processo de ensino, 

propiciando a construção de um diálogo inteligente e envolvente sobre o conteúdo dos 

saberes necessários ao desenvolvimento dos alunos e entendimento do processo de 

aprendizagem na realidade cultural presente na grande cidade de São Paulo.  

A velha ideia, própria da educação positivista, de entender como neutro o conteúdo 

curricular mesmo nas disciplinas ou áreas ditas exatas, como a física e a química, 

deveria ser revista diante dos avanços do conhecimento em epistemologia (e sociologia 

do saber). A ciência compreendida contextualmente e entendida enquanto conhecimento 

em construção e revisão, como expressão da cultura, derrubaria várias das barreiras e 

resistências advindas de uma sacralização e distanciamento que escondiam estruturas de 

poder e domínio (entre especialistas e leigos), aproximando-se mais da realidade dos 

alunos. 

O educador Demétrio Delizoicov (1991), que conviveu com Freire e atuou neste 

projeto na época de sua implementação, participou como assessor na reformulação 

curricular do “Projeto Interdisciplinar, via Tema Gerador”. Ele relembra que, então, 

buscava-se compreender os fundamentos do fazer disciplinar, sua real importância  para 

a vida dos alunos e para seu crescimento cognitivo e social. Buscava-se envolver o 

interesse nas matérias estudadas a partir de sua percepção da ligação do conteúdo 

disciplinar com a vida e com os fenômenos naturais e sociais. Para isso eram discutidos 

as relações do conteúdo disciplinar com o ambiente real onde vive e atua o educando. 

“Critérios mínimos”, objetivamente colocados, 

precisam ser explicitados para a seleção do 

conhecimento universal – que tem uma natureza ampla, 

dinâmica, não acabada – sob pena de se reduzirem 

apenas aos mesmos dos manuais didáticos e programas 

escolares já propostos, isto é, roupa nova sobre a 

mesma velha carcaça. 
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Não é apenas a forma de abordagem do “conteúdo”, 

mas o próprio “conteúdo” escolar que deve estar em 

questão na construção de uma educação progressista 

(Delizoicov, 1991: 131).  

A proposta do “Projeto Interdisciplinar, via Tema Gerador” apresentava traços 

do projeto de original de Freire utilizado no início dos anos 60, através da escolha das 

palavras geradoras do processo de alfabetização de adultos. Mas agora a proposta era 

mais ampla: visava dialogar com as disciplinas usuais da formação escolar, no ensino 

fundamental e médio, estabelecendo um nexo de sentido entre o conteúdo destas 

disciplinas e a vida real dos alunos, seus pais e comunidade.  

A ideia era que o conteúdo de áreas como física, matemática, química, história, 

etc. fossem apresentados sempre em conexão coma a realidade vivida pelos sujeitos.  

A seleção de elementos culturais representados pelas diferentes áreas do 

conhecimento era discutida entre especialistas de diferentes áreas, antecipando-se em 

vários anos ao que faria Edgar Morin em fins dos anos 90 em Paris (Morin, 2001) , com 

a participação e assessoria de professores universitários, pedagogos e representantes de 

pais e alunos em um processo de várias etapas, destacando o nexo entre todos os 

conteúdos, que não eram mais vistos isoladamente, mas formando um todo com base na 

interdisciplinaridade, estimulando novas ações pedagógicas para a construção da 

organização didática a ser trabalhada com os alunos nas unidades de ensino (Delizoicov, 

1991; Freire, 1995).  O que se tentava era dar sentido real ao conteúdo de tudo aquilo 

que se estudava a partir da realidade social dos alunos, transformando o conteúdo em 

foco de interesse real do aprendiz. 

O “Projeto Interdisciplinar” era concretizado por etapas de modo bem 

semelhante ao “método” utilizado no início dos anos 60 para o levantamento das 

“palavras geradoras” que serviriam de fundamento para a alfabetização de adultos. A 

primeira etapa do “Projeto” constituía-se em um levantamento preliminar de 

informações sobre as condições físicas e sociais da localidade em que se encontrava a 

escola municipal. Após isto, iniciava-se a etapa seguinte: a análise e escolha de 

situações contraditórias próprias do entorno da escola, que eram codificadas (desenhos, 

vídeos, fotografias ou depoimentos orais) para serem usadas no passo seguinte.  
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A terceira etapa era a formação de um “círculo de investigação temática” com a 

participação dos professores, alunos, assessores e conselhos de escola. Era ali que se 

promovia uma discussão para o processo de decodificação das situações escolhidas para 

debate em sala de aula, onde eram identificados os “temas geradores”.  

A quarta etapa era um aprofundamento mais epistemológico voltado para a 

didática: era o momento de realização de um estudo interdisciplinar e sistemático de 

todo o material coletado visando à especificação temática para a construção do 

programa de forma a que uma disciplina estivesse conectada com as demais.  

A criação, produção e discussão do material didático (textos específicos 

temáticos de cada área, diretrizes, abordagens epistemológicas, entre outros), ao longo 

do ano letivo, constituía a quinta etapa e era pensada  com toda a equipe de professores 

e assessores universitários. O envolvimento conjunto fazia com que o professor 

deixasse de ser um mero reprodutor passivo de currículos tradicionais.  

A operacionalização do projeto era realizada em meio a três momentos 

pedagógicos interligados: 

1. O Estudo da Realidade: discussão que se iniciava a partir da visão que o aluno 

tem sobre a realidade em que vive.  

2. A Organização do Conhecimento: estudo das diferentes áreas do 

conhecimento buscando conteúdos específicos e, seguindo Kuhn, confrontando as 

teorias e as visões distintas. Com isso, o aluno compreendia que a produção do 

conhecimento não era um mero acumular pacífico de “achados” e “descobertas”, mas 

um continuo conflito de percepções e rupturas paradigmáticas entre visões de mundo na 

construção do conhecimento científico. O aluno passava a compreender que a própria 

ciência é uma construção humana e que o saber científico é sempre provisório, mutável 

e aproximado, o que promovia a retirada com um obstáculo epistemológico e da 

prenoção de que o cientista fosse alguém melhor ou superior a qualquer outra pessoa.  

3. Aplicação do Conhecimento: o conteúdo apreendido pela discussão é utilizado 

para reinterpretar a situação-problema apresentada em um primeiro momento e como 

determinado saber se relaciona com os demais. 
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Justamente quando a aplicação deste “método” começava a dar seus frutos, a 

resistência do pensamento conservador cortou-o pela raiz quando, em novas eleições e 

com forte pressão de empresários e do governo conservador central de então, um partido 

com ideologia contrária aos ideais de Freire tomou posse da Prefeitura de São Paulo em 

1993. Algumas escolas isoladas, públicas e privadas, continuaram a utilizar o modelo de 

gestão curricular democrática, sendo, inclusive, objeto de uma pesquisa efetuada pela 

UNICEF em convênio com o Instituto de Pesquisas Educacionais, Inep, que concluiu 

positivamente pelas suas qualidades ao envolver alunos e professores no processo de 

aprendizagem (Constantino, 2006).  

Contudo, este sucesso não seria digerido pelas forças elitistas. Um editorial de 

um dos jornais mais conservadores e contrários a qualquer tipo de metodologia 

progressista, como era e ainda é a Folha de São Paulo – a mesma que nos anos 60 havia 

criticado Freire por sua pedagogia “subversiva” –, afirmava, sem o demonstrar nem 

dizer em que se baseava, que as propostas freireanas adaptadas a essas escolas não eram 

“universalizáveis”72. Esta crítica foi usada por intelectuais de direita, pela televisão e 

pelo empresariado educacional, proprietário das escolas privadas, para justificar uma 

pressão crescente contra o projeto interdisciplinar do educador pernambucano, e teve 

consequências. Mesmo agora, tempos depois, após doze anos de governo do PT a nível 

nacional, as propostas de Freire de uma educação interdisciplinar não voltaram a ser 

estimuladas a nível federal ou regional, embora tenha sido criado um clima favorável a 

elas que foi aproveitado por inúmeros educadores em seus locais de atuação. Os núcleos 

que a adotam o fazem por ideal e conta própria, mas sempre obtendo significativos 

resultados. 

Sobre essa experiência Paulo Freire assim se expressou em seu livro À Sombra 

desta Mangueira: 

Ao contrário do que pensam os irresponsáveis, 

a linguagem de quem se insere na realidade 

contraditória, movido pelo sonho de fazê-la menos 

perversa, é a da possibilidade. [...] É a fala de quem, 

certo do rigor ético de sua luta e de seu sonho contra a 

perversidade de uma sociedade desigual como a nossa, 

72 Cf. Editorial da Folha de São Paulo, 24/12/2006, pág. A2. 
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faz tudo o que pode para mobilizar e organizar as 

classes populares e outros segmentos sociais para que 

democraticamente se instaure um governo mais justo. 

[...] Na verdade, se tudo fizermos para democratizar a 

escola do ponto de vista da quantidade e de sua 

qualidade, estaremos certos em nossa opção 

progressista, não importa se venceremos ou não a 

próxima eleição. (...) Devo identificar a presença da 

ideologia e a inexperiência democrática enraizada em 

nossas tradições. (Freire, 2007: 44-45). 

16 – Síntese do Capítulo 

O pensamento de Paulo Freire é, em essência, eminentemente holístico, 

relacional e multidimensional. Busca uma integração transdisciplinar dos saberes em 

prol de uma pedagogia centrada no desenvolvimento integral do educando. Concretiza-

se em uma proposta construtivista reflexiva, orientada para a libertação, superação e 

autonomia dos educandos e da sociedade, concorde com uma visão de sujeito que é 

ontologicamente incompleto e inacabado e, portanto, passível de autodesenvolvimento à 

medida que se torna consciente de seu papel histórico, ao mesmo tempo influenciado e 

influindo na cultura.  

Nesta concepção, o ser humano é processo que se faz e refaz na reflexão e na 

partilha: a subjetividade, como permanente possibilidade de vir-a-ser, desenvolve-se na 

relação com seus semelhantes e com o seu meio, o que implica a positividade de sua 

incompletude. Portanto, é como um sujeito de relações que, ciente das regras sociais em 

que está inserido, pode compreender e ultrapassar/dominar os condicionamentos e 

limites sociais e se lançar na reconstrução de sua história. 

A epistemologia de Paulo Freire é compatível com o pensamento complexo de 

Edgar Morin, opondo-se, ambos, à razão meramente instrumental, que entende o 

conhecimento como um conjunto de disciplinas isoladas para uso prático, voltado para 

metas impessoais onde o próprio homem é interpretado, mecanicamente, como um 

apêndice do processo produtivo, o que se conforma no problemático modelo empirista 

do aluno como tabula rasa.   
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Posicionando-se contra isso, Paulo Freire elabora um sistema pedagógico 

centrado na curiosidade criativa, relacional e crítica dos educandos, em que o 

conhecimento se faz no contato com o ambiente, relação dos saberes e no diálogo com 

as pessoas. O conhecimento, nesta perspectiva, não é considerado como acúmulo de 

informações, nem como algo estático, fixo ou acabado, mas um contínuo processo 

dinâmico, reelaborado reflexiva e coletivamente. As explicações e teorias não existem 

separadas do homem, elas são expressões de suas capacidades cognitivas e criativas, 

refletindo seu momento histórico e o seu entendimento de si e do mundo. 

 

Aprender a ler e a escrever é, ao mesmo tempo, aprender a ler o mundo e a 

conquistar as competências para dizer e expressar o seu pensar e o seu mundo. Ao dizê-

lo, pode o educando se afirmar como ser atuante e critico da realidade em que se insere.  

 

A implicação epistêmica desta pedagogia está em que, com ela, o educando 

começa a perceber e compreender como funcionam as estruturas socioeconômicas que 

constroem barreiras para o desenvolvimento dos seus potenciais.  

 

Esta compreensão permite assumir posições e comportamentos compatíveis para 

a superação destas barreiras, além do que facilita a apreensão dos conteúdos e utilidades 

dos diversos saberes, por meio de um construtivismo crítico.  

 

A abordagem sistêmica e a práxis de Paulo Freire possui pontos de contato e de 

complemento com a proposta de pensamento complexo de Edgar Morin, em especial na 

visão da educação como construção dialógica,  transcendente ao caos fragmentador das 

disciplinas isoladas. 

 

Há a necessária possibilidade de constituir-se dialogicamente um currículo em 

que se privilegie uma abordagem interdisciplinar que permita a comunicação entre as 

diferentes disciplinas, estimulando o educando a desenvolver uma visão de conjunto, 

transdisciplinar, crítica e sensível, que consiga reconhecer a interdependência e 

repercussão entre todas as coisas, incluindo suas ações e aspirações, com suas 

implicações possíveis tanto no mundo natural quanto cultural, sem que descartemos o 

método analítico naquilo em que se mostra útil.  
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A reforma do pensamento implica a da educação e, ambas efetivam uma 

revolução paradigmática, constituindo-se, mais do que um problema epistemológico, 

em problema ético, antropológico e histórico de fundamental importância. 



287 

Conclusões 

Coração de estudante 

Há que se cuidar da vida 

Há que se cuidar do mundo, 

Tomar conta da amizade. 

Alegria e muito sonho 

Espalhados no caminho, 

Verdes, planta e sentimento: 

Folhas, coração, 

Juventude e fé. 

Milton Nascimento e Wagner Tiso 

 Coração de Estudante, 198373 

Esperamos ter demonstrado que a visão de mundo e o entendimento de Paulo 

Freire e Edgar Morin sobre o homem em sua realidade sócio cultural são não apenas 

compatíveis uma com a outra, como complementares entre si. Esta harmonia de 

pensamento entre estes pensadores-educadores trazem implicações importantes que 

merecem ser discutidas na conclusão  deste trabalho. 

73 A canção “Coração de Estudante”, composta por Wagner Tiso, com letra e interpretação de Milton 

Nascimento, por sua poesia esperançosa, se tornou uma espécie de hino pela redemocratização do Brasil 

durante a campanha pela volta das eleições diretas para presidência da república em 1984 e, 

posteriormente, diante da derrota da proposta por ação dos militares e das elites, pela movimentação 

popular que levou à eleição indireta de Tancredo Neves, em 1985, dando um fim oficial à ditadura 

iniciada em 1964. A canção foi lançada no álbum Travessia, de 1983, pela gravadora PolyGram. 
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1 – Crítica à razão instrumental 

Paulo Freire e Edgar Morin são pensadores que propõem uma reforma de 

mentalidades por uma mudança de percepção. E esta implica necessariamente na 

reforma do ensino.  

Partem ambos da crítica e da possibilidade de superação de uma modalidade de 

racionalidade que fragmenta os saberes em disciplinas isoladas, processo que torna 

invisível as relações recursivas entre o conhecimento, cultura e sociedade, ajudando a 

alienar o ser humano de seu meio, de sua cultura e de suas próprias potencialidades, isso 

quando não propõe um quadro cognitivo em que o próprio sujeito deixa de existir, 

pondo em seu lugar apenas a ação de abstratas macroestruturas sociais.   

No modelo de ensino ainda dominante, não se busca o crescimento e autonomia 

reflexiva dos estudantes. Ao contrário disso, o que se pretende e adestrar o aluno a 

responder a determinados estímulos por meio um comportamento padronizado, 

determinado e imposto como sendo “normal”, forma de condicionamento das 

consciências para o conformismo, a adaptação, submissão e aceitação de uma realidade 

entendida como fatalmente determinada.  

Na busca pelo genérico, poder e controle, o próprio discurso da ciência foi 

aplicado de forma anular a singularidade, a diversidade, a criticidade em prol de 

determinada forma de restrição e produção do conhecimento, resultando em uma 

segmentação social cognitiva frequentemente alheia aos interesses e anseios das 

pessoas. É o que Horkheimer denomina de razão instrumental (2007) e que Morin 

denomina de falsa racionalidade (200; 2010a). Esta modalidade analítica e hierárquica 

de ensino leva à uma nova divisão de poder, própria dos sistemas peritos (Giddens, 

1997) e da meritocracia, formando a antidemocracia cognitiva denunciada tanto por 

Morin quanto por Freire como mais uma forma de segmentação autoritária, inibindo a 

confiança e/ou anulando a capacidade de racionalidade, da criatividade e da capacidade 

curiosa das pessoas, que lhes permitem ser-mais, atuar mais .  

Esta crítica constitui, em ambos os autores, o ponto de partida para uma reflexão 

muito maior sobre uma forma histórica de entendimento e percepção do real, surgida no 

ocidente no século XVII e atualmente imposta a todo o mundo: o paradigma 

mecanicista, em estreita simbiose com o desenvolvimento do capitalismo.  
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A união temporal destas instâncias, uma na esfera gnosiológica e outra na 

econômica, estabeleceu no século XVII o clima intelectual para o desenvolvimento 

inicial dos pressupostos filosóficos que condicionaram a percepção ocidental nos 

últimos três séculos, possuindo fortes laços de associação com a própria noção de 

Modernidade. Nesta, efetua-se um paulatino rompimento com uma visão de mundo 

orgânica, cujo referencial de pertencimento e proteção eram dados pelas comunidades 

tradicionais, agora solapadas em favor da constituição de organizações impessoais cada 

vez mais burocráticas e técnicas, cujos interesses são apenas econômicos, atingindo um 

ponto crítico nos dias atuais.  

Hoje, o indivíduo é levado, na busca da sobrevivência, a se conformar, adaptar-

se e a se deixar  homogeneizar no desempenho de funções que pouco ou nada tem a ver 

com suas preocupações e anseios e que podem ser, se preciso, desempenhadas por 

outros. Todos se tornaram descartáveis.  Por isso, na esfera individual, há pouco ou 

nenhum envolvimento com questões globais, mas a obrigação de garantir o trabalho 

setorial local. Laços de afeto são reduzidos ao mínimo ou mesmo patologicamente 

pervertidos ou reprimidos, o que impede efetivas ligações de solidariedade transpessoal. 

O indivíduo anônimo, atirado ao caos urbano, assemelha-se cada vez mais ao 

personagem Carlitos, de Charlie Chaplin, em meio à linha de produção retratada no 

filme Tempos Modernos: alguém perdido em um mundo artificializado, mecanizado, 

imposto, desumano, em que há falta de gratuidade e apoio, mas sobram exigências, 

imposições e violência à dignidade, abafando anseios e desejos que só podem emergir 

do enraizamento e fortalecimento de laços interpessoais que as corporações, em sua 

ênfase mecanicista, impedem de ocorrer. 

O pensamento crítico e as propostas pedagógico-sociais de Freire e Morin 

representam uma denúncia a modus operandi desta sociedade desequilibrada, apontando 

alternativas para sua superação. 

Tanto Freire quanto Morin acreditam que a solução para este estado de coisas 

está em outra forma de pensar a realidade, uma percepção mais equilibrada, relacional, 

cuja resultante acabe por eclodir na ética no respeito à vida, que limpe a percepção da 

fuligem de uma cultura voltada para a acomodação e submissão fatalista e resgate a 

visão do homem e mulher enquanto seres inteligentes em transformação que, vivendo 

em determinada sociedade, podem contribuir para a mudança e superação de uma 

realidade dura, mas não pétrea ou imodificável.  
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Morin esclarece as contradições do pensamento mecanicista, suas falhas, perigos 

e pontos cegos enquanto Freire, ao criticar a divisão social que se justifica no mesmo 

pensamento mecanicista, convida os educandos, jovens ou adultos, excluídos ou não, a 

saírem do conformismo a que são modelados pela sociedade, desafiando-os, por meio 

de uma nova maiêutica, ao estilo dialógico socrático, a observarem o mundo para além 

das sombras impostas por jogos de poder, dos modelos delegados de sucesso e fracasso, 

compreendendo-se eles mesmos como seres humanos e partícipes no fazer, manter e/ou 

mudar a cultura. Uma abordagem complementa e fortalece-se com a outra. 

É a percepção vívida de seu pertencimento à mesma cultura, à mesma 

humanidade e à mesma Terra, nossa casa comum, que pode levar as pessoas à reflexão 

das formas de disjunções e separações, tanto sociais quanto cognitivas, como produto da 

ação humana. Com esta percepção, ocorre uma conscientização que leva a sair-se de um 

conformismo à uma realidade injusta para a da ação de construção do real, facilitando o 

despertar epistemológico, o que possibilita uma abordagem efetiva de enfrentamento às 

falhas do paradigma dominante, fornecendo as ferramentas cognitivas e de ação que 

transcendam os riscos do antigo modelo. Ao menos, esta é a aposta dos autores 

estudados. 

Na medida em que são mal percebidas, 

subvalorizadas, separadas umas das outras, todas as 

crises da humanidade planetária são, ao mesmo tempo, 

crises cognitivas. Do modo como nos foi inculcado, do 

modo como foi impregnado na mente, nosso sistema de 

conhecimento conduz a importantes erros de 

autoconhecimento (Morin, 2013: 183). 

Reconhecer que nossa forma atual de sociedade é dependente de uma visão 

implícita de mundo, de um paradigma, que estabelece um tipo de “conhecimento que 

conduz a erros de autoconhecimento” é um passo importantíssimo para o 

enfrentamento do conformismo imobilista, que leva ao pessimismo e ao cinismo. Isso 

porque esse paradigma, aliado ao sistema econômico dominante, criou uma estrutura de 

pensar que, nas palavras de Morin, “subdesenvolveu a aptidão de contextualizar a 

informação e integrá-la em um conjunto que lhe dê sentido” (Morin, 2013: 183).  
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Como espaço singular e privilegiado de formação e transmissão de saberes, a 

Educação não pode mais alijar-se de sua responsabilidade em assumir seu papel de 

centro de maturação e despertar de consciências por meio da reflexão e 

desenvolvimento da curiosidade epistemológica. Deve ela reconhecer que pode tanto 

ajudar no desenvolvimento e superação de uma realidade atualmente contrária à vida 

como pode simplesmente acomodar-se a este modelo e ser mero canal para a 

reprodução das condições cognitivas que mantém um caminhar irrefletido rumo ao 

abismo. Um ou outro caminho implica, claramente, uma tomada de posição. Não é 

possível uma neutralidade no processo de educar (Freire, 2010). 

Cresce no mundo o reconhecimento de que se faz necessário uma profunda 

mudança de percepção que reforme mentalidades e, com ela, também a necessidade de 

reformar a educação para dar apoio e concretizar tal transformação, permitindo, assim, a 

superação da razão instrumental, fragmentadora e fria, resgatando a esfera da crítica e 

da sensibilidade solidária.  

Esta possibilidade é factível, como o demonstrou claramente Paulo Freire. Seu 

trabalho pedagógico efetivamente convida as pessoas mais simples, as mais excluídas, a 

saírem da apatia e da posição de “demitidos da vida”.  Pelo apoio e ajuda dada a elas na 

conquista da leitura das letras por meio da leitura de seu entorno, elas, que se achavam 

ignorantes e “seres menores” acabavam por se verem exercendo suas capacidades de 

reflexão e a compreenderem-se a si mesmas como participantes na construção da 

cultura. Eram, então, transformados pela ampliação de sua cognição e reconhecimento 

de suas potencialidades em “seres maiores”.  

A educação crítica supera a visão da educação dominante, que é analítica, 

mecanicista, e, por ser hierárquica e elitista. A Pedagogia da Autonomia, voltada para a 

formação de uma Cabeça bem-feita estimula o contato interpessoal entre pessoas, 

resgatando a alegria do conviver e do construir juntos. Implicações psicossociais desta 

formação solidária, cooperativa, correm no sentido oposto às da educação tradicional, 

individualista e focada na competitividade. Promove a formação de uma “cabeça” 

pensante ao invés de uma “repetidora” de frases e informações. Possibilita a emergência 

de uma visão sensível, aberta e transdisciplinar, que resgate a humanidade da armadilha 

em que ela mesma se enredou a partir do momento em que passou a perseguir o ideal de 

autodomínio e de submissão da natureza, tão próprios da Modernidade. O aspecto 

demens da psique é reconhecido e trabalhado como parte do humano, tornando-se 

menos nocivo, na educação dialógica. 
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2 - Crise e emergência de novas percepções paradigmáticas 

Como discutimos nos capítulos III e IV, os fundamentos teóricos que 

desenharam os traços gerais do pensamento mecanicista moderno, elaborados no 

mesmo período do estabelecimento do capitalismo, entre os séculos XVI e XVIII, estão 

sendo reavaliadas e postas em cheque tanto nas áreas das ciências da natureza como no 

das ciências humanas (Grof, 1988; Morin, 2005a,b; 1998; 2013).  

Os desafios gnosiológicos e descobertas advindos do desenvolvimento de áreas 

da Física (quântico-relativística), da Cosmologia, da Ecologia, da Antropologia e da 

Geologia mostraram  a distorção e restrição cognitiva da herança analítica e sua visão de 

mundo mecanicista. Os fundamentos filosóficos dos dois modelos, mecanicismo e 

capitalismo, unidos no mesmo sistema técnico-científico, rangem diante de efeitos não 

previstos dentro de seu escopo explicativo, minando as antigas “certezas”. 

Até o século XIX, a ciência foi construída sobre 

três pilares de certezas. O primeiro era a crença no 

determinismo absoluto, que fez Laplace firmar que um 

demônio (...) poderia conhecer não apenas os eventos 

passados, mas, sobretudo, os do futuro. O segundo pilar 

era a separabilidade: a convicção de que para conhecer 

melhor um objeto basta isolá-lo de seu ambiente de 

origem e coloca-lo em um ambiente artificial. O 

terceiro pilar era o valor de prova absoluta fornecida 

pela indução e a dedução, bem como a rejeição da 

contradição (Morin, 2013: 188). 

Nenhum dos pilares de “certeza” implícitos no paradigma mecanicista – e que 

dão sustentação à razão instrumental – se manteve incólume ante os avanços das 

ciências no século XX. As descobertas das falhas dos pilares do mecanicismo atingiram 

um ponto crítico na ciência com as descobertas da microfísica (teoria da mecânica 

quântica) e da macrofísica (envolvendo a Cosmologia e o estudo dos corpos massivos 

ou que se movimentam em grande velocidade, abarcados pela não menos estranha – 

para os nossos conceitos tradicionais – teoria da relatividade).  
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A revolução quântico-relativista implodiu a “certeza”, antes considerada 

universal, no determinismo absoluto, na causalidade linear (uma causa única e definida 

provocando um efeito único e definido) e no princípio aristotélico da não contradição, 

pondo em questão a proposta cartesiana de que o universo funcionaria de forma muito 

semelhante às máquinas construída pelo homem (Capra, 1986; Morin, 2005a). Nada é 

mais distante de um mecanicismo linear que a estranha realidade atômica e relativística. 

Mas não apenas na Física se deu uma ruptura (ao menos parcial) da herança 

paradigmática cartesiana. Nada é menos abarcável numa concepção linear que os 

sistemas vivos, muito menos a complexa relação viva de um sistema ecológico. 

Nenhum modelo estritamente mecanicista dá conta das características psíquicas do ser 

humano e a História não mais se deixa enquadrar em sistemas fechados de 

compreensão. 

Desde então o princípio do determinismo passou a ser visto como um caso 

especial e relativo, aplicado com certa segurança apenas a alguns fenômenos materiais 

correntes ao nível das dimensões médias (região familiar à percepção humana) ou no 

mundo bastante restrito das máquinas. Mesmo aqui, a aplicação determinista não se 

mostra sempre “correta”, e torna-se profundamente acanhada quando envolvem 

sistemas mais complexos de eventos (da termodinâmica, da cibernética 

autorreguladora). 

Na área das ciências da vida, incluindo a citologia, a embriologia e a ecologia, e 

nas ciências evolutivas, a concepção de um entendimento de fenômenos em uma 

metodologia de análise descontextualizada, onde “peças” deveriam ser separadas e 

entendidas independentemente de seu “todo”, seja o ambiente, seja uma estrutura viva, 

demonstrou-se não apenas insuficiente para a compreensão dos fenômenos vitais, como 

impeditiva de novos caminhos de compreensão de eventos que emergem e só podem ser 

entendidos a partir de seus conjuntos e contextos. Nestes casos, as características do 

todo transcendem as das partes que, por sua vez, vão também recebendo influência da 

superestrutura que as levam a se transformar, transformando suas partes. A relação 

geologia-ecologia-evolução vem demonstrando isso de um modo impactante. 

Os avanços nos estudos de sistemas vivos, intimamente associados à ecologia, 

unem-se com as descobertas da microfísica e da cosmologia, abalando a ênfase na 

análise fragmentadora e disjuntiva. O mesmo vem se dando nas ciências humanas e 

sociais, o que, aliás, iniciou-se bem antes das revoluções conceituais das ciências 
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naturais, com os estudos transculturais em Etnografia e Antropologia, sem falar da 

Filosofia.  

Também a Sociologia, a Psicologia e a História começaram a questionar os 

padrões de uma racionalidade “fechada” nas teorias de suas respectivas áreas (Capra, 

1986). Na Economia, os trabalhos de Marx e Engels destroçaram a visão dos teóricos 

clássicos, como David Ricardo e Adam Smith, de que os fatores econômicos se 

desenvolviam de modo independente da ação dos indivíduos. 

Os grandes sistemas teórico-sociais elaborados durante o ufanismo racionalista 

presente em todo o século XIX, incluídos os modelos liberais e os de certa linhagem 

marxista, baseados no legado cartesiano via razão iluminista, igualmente se mostraram 

falhos quanto à capacidade de dar conta da “totalidade” social a partir de uma visão 

determinista e mecânica. 

Max Horkheimer, na sua discussão sobre o eclipse da razão (2007), demonstra 

que é impossível que possamos absolutizar qualquer teoria, explicação ou forma de 

pensamento – o que inclui os paradigmas. Qualquer tentativa de uma palavra final em 

qualquer sistema teórico sobre qualquer tema tem mais chance de se transformar em 

doutrina e ideologia - e, assim, em um modo de distorção da percepção - do que 

apreender, esgotar ou abarcar a realidade. Seu colega, Theodor Adorno, afirma que 

sistemas de pensamento calcados em princípios racionais se tornaram estéreis e que “a 

filosofia, como hoje é apresentada, serve apenas para mascarar a realidade e eternizar 

seu estado presente” (Reale & Antiseri, 2006: 472). Isto é ainda mais verdadeiro em 

uma forma de fazer ciência que, por força de não refletir sobre si mesma e sobre como 

produz conhecimento em um contexto, acaba por permitir o cientificismo (Morin, 

1998). 

Portanto, nem mesmo o brilhantismo intelectual das instituições de pesquisa  ou 

ambientes universitários estão imunes ao espelho de Narciso. É o que Morin denomina 

de riscos da cegueira do saber (Morin, 2000; 2010a; 2011). Qualquer tentativa de 

sistematização absolutizada é um empreendimento fadado ao fracasso – o exemplo de 

Augusto Comte e sua tentativa de fazer do positivismo uma religião “laica” é bastante 

ilustrativo disto. O mesmo vale para todas as formas de fundamentalismo, que não se 

expressa apenas em sua manifestação religiosa, ocidental ou oriental, mas também 

econômica (neoliberalismo), política (neoliberalismo) e científica (mecanicismo). Todo 

sistema fechado se torna uma doutrina à um passo do dogma, acabando por estimular 

atitudes de intolerância, autoritarismo, arbitrariedades sem conta. 
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Nos dizeres de Max Horkheimer, 

Todo ser finito – e a humanidade é finita – 

que se pavoneia como o valor último, supremo e 

único, torna-se ídolo que tem sede de sacrifícios de 

sangue (in Reale & Antiseri, 2006: 478). 

Apenas através da reflexão aberta, facilitada sobremaneira pela dialogicidade 

entre pessoas e entre saberes diferentes, pode-se reduzir o risco do erro e da ilusão, 

afirmar a relatividade progressiva entre nossas ideias, teorias, explicações e o real, 

desmascarando sistemas ou paradigmas que tentam estabelecer como imutáveis o estado 

presente da civilização, do sistema econômico, de determinada forma de fazer ciência 

(Feijó, 2003; Grof, 1988; Morin, 1998; 2000). 

A crescente conscientização dos limites dos modelos tradicionais, junto com a 

igual percepção dos efeitos colaterais da sua aplicação instrumental, levou a uma forte 

reação ao papel dos sistemas teóricos, implicando em uma crescente desconfiança, ao 

estilo de Nietzsche, da pretensão de universalidade de modelos normativos nas ciências, 

como um todo, e, muito em especial, nas ciências humanas, em particular. Tal crítica 

revelou nessas tentativas reducionistas toda a estrutura ideológica, cultural e social a 

sustentar a produção e aceitação de saberes para fins de controle, exploração e 

mercantilização. 

Para Thomas Kuhn, boa parte da força de uma comunidade científica se apoia 

não apenas na lógica de sistemas teóricos, mas na adoção de toda uma “constelação de 

crenças, valores, técnicas, partilhadas pelos membros de uma comunidade” (Kuhn, 

1996: 218), ou seja, em fatores emocionais, políticos e históricos inconscientes e em 

preferências irracionais.  

O apego a um conjunto de modelos, técnicas e visão de mundo pode levar a uma 

espécie de fascínio autossuficiente e ao isolamento ou fechamento de uma modalidade 

de saber sobre si mesma. Um sistema fechado sobre si mesmo possui muito pouca 

capacidade de interagir com seu meio e menos ainda com outros sistemas, o que impede 

o reconhecimento de seus limites e novas perspectivas contextuais libertadoras.

Outro problema é o excesso de informações nem sempre compreensíveis e muito 

menos significativas – se não contextualizadas – sobrecarregando nossa capacidade de 
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entendimento cognitivo. Boa parte deste paradoxo é resultante da incapacidade que 

temos de relacionar o excesso de informações a que somos bombardeados, bem como 

da recusa de especialistas em formarem canais de comunicação que permitam orientar 

um trabalho em conjunto para a resolução de problemas comuns. 

Submersos na superabundância de informações, para 

nós fica cada vez mais difícil contextualizá-las, organizá-las, 

compreendê-las. A fragmentação e a compartimentalização do 

conhecimento em disciplinas não comunicantes tornam inapta a 

capacidade de perceber e conceber problemas fundamentais e 

globais. A hiperespecialização rompe o tecido complexo do 

real, o primado do quantificável oculta a realidade afetiva dos 

seres humanos (Morin, 2013: 183). 

A noção crescente das limitações dos “sistemas gerais” liga-se ao já citado abalo 

dos pilares mais fundamentais que levaram ao ufanismo iluminista e positivista.  

Esta constatação leva a um questionamento mais profundo: é a própria noção do 

poder da racionalidade em si, na sua modalidade instrumental – ou seja, objetiva, 

impessoal, quantitativa e causal –, que está posta em cheque e, com ela, os fundamentos 

da tradição que liga Descartes e Newton ao Iluminismo, ao Positivismo e ao 

liberalismo. Em outras palavras, questiona-se a validade do tecido que dava sustentação 

aos referenciais teóricos da Modernidade (Horkheimer, 2007; Scocuglia, 1999). 

Hoje, o conflito epistêmico ultrapassou as fronteiras das pesquisas avançadas e 

atinge difusamente, pelas falhas das promessas da modernidade, as discussões políticas, 

administrativas e sociais. A disputa se dá entre visões polarizadas de uma percepção de 

mundo tradicional e de outra racionalidade, sensível e crítica, mais aberta ao não 

determinístico, ao interdisciplinar e à dialógica, na busca da compreensão das 

diferenças que, exatamente por questionar o tradicional, muitas vezes não é 

compreendida por inércia conceitual, causando uma forte resistência na estrutura de 

poder vigente – o que pode ser um bom sinal de que a nova crítica está tocando os 

pontos certos.  

O preço pago pela não reflexão e não vigilância sobre o próprio pensamento e 

suas vertentes teóricas é o de tomarmos conceituações e mapas, todos os produtos 
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humanos, como sendo reflexo da própria realidade. Este é um dos graves riscos do 

conhecimento se não nos debruçarmos sobre como este é elaborado (Morin, 2000). 

Foi a irreflexão do próprio Iluminismo e seus representantes posteriores que 

transformou, na prática, a sua herança em uma nova modalidade de ignorância. Ao 

querer destruir ou eliminar os mitos pré-científicos, o próprio Iluminismo acabou por 

criar novos e mais insidiosos mitos, entre eles, o da meritocracia que entende ser a 

pessoa instruída e/ou treinada em uma esfera avançada do saber uma pessoa que “sabe 

mais” e “pensa melhor” que o leigo, esquecendo-se de algo bem simples: todo 

especialista é um leigo nas demais áreas que não domina.  

Se, para Kant (Reale & Antiseri, 2006), o Iluminismo seria um sinal de 

amadurecimento do homem, antes acostumado a se valer da autoridade de outros para se 

orientar, hoje, o indivíduo, enquanto sujeito, é novamente reduzido a zero e, assim, 

continua sendo guiado por “outros”, em um discurso não mais “místico” no sentido de 

uma autoridade religiosa tradicional, mas com elementos “míticos” de um tipo secular, 

respeitoso dos saberes “herméticos” dos especialistas, dos cientistas, dos peritos,  das 

autoridades de todos os naipes, impedido de viver uma democracia cognitiva 

participativa, compartilhada. 

Ora, a crítica social, os avanços da ciência, as manifestações questionadoras, 

tudo, atualmente, mesmo diante do crescente caos, parece convergir para a emergência 

de uma nova forma transcultural de construtivismo dialógico, dos quais as ideias de 

Freire e Morin fazem parte.  A esta nova modalidade, que parece dar conta de alguns 

dos desafios, ainda não foi dada permissão para agir e está ainda está em vias de 

constituição e por isso, ainda é desconsiderada pelos que se beneficiam do Ancient 

Regime paradigmático. Talvez a crise acabe por se voltar de tal modo contra os 

resistentes que a manifestação do novo acabe por se fazer presente do modo menos 

esperado. Isso se já ocorreu antes, poderá voltar a ocorrer, mas não devemos esperar 

apenas pelo tempo. A obra faz-se pelo trabalho de quem se dispõe a fazer. Toda grande 

transformação começa pela periferia a partir de grupos “marginais” – ou assim 

entendidos pelos associados ao status quo dominante. 

Convém destacar, contudo, que antes mesmo da atual crise geral – da qual o 

aspecto econômico, acentuado a partir de 2008, é apenas uma das faces –, a proposição 

de superação do paradigma cartesiano já havia iniciado no seio dos próprios sistemas 

peritos. O seu potencial de abalo é grande, mas é incerto ainda quais serão os seus 
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resultados, posto que, voltando a Morin, a realidade é muito entrelaçada com diversos e 

profundos fatores, complexa demais para permitir uma antevisão do que está por vir. 

Por hora, é preciso ter consciência desta movimentação gnosiológica. Nela, o 

movimento de questionamento transpõe tradições de pensamento, fronteiras científicas e 

adentra outras esferas, provocando novas propostas de ação.  

 

 Todas estas mudanças têm repercussões 

profundas além do plano lógico-epistemológico, seja na 

política e na estética, uma vez que representam o 

abandono da concepção de mundo fechado e 

hierarquicamente ordenado, em que cada coisa tem o 

seu lugar predeterminado, que é a concepção 

aristotélica de cosmos (Marcondes, 1994: 18). 

 

3 – Reorientação do pensar 

 

A atual revolução epistemológica, ainda em processo, é baseada na percepção 

dos limites do pensamento reducionista e nas implicações sistêmicas das novas 

descobertas e reflexões científicas junto à crítica do modelo social dominante. Se ainda 

não forma um conjunto coerente (embora a proposta da Complexidade de Morin 

pretenda fundamentar e dar elementos para formar um campo de comunicação e 

desenvolvimento ao novo paradigma), ela ajuda a reorientar o pensamento e a reavaliar 

as regras tradicionalmente utilizadas como critérios de validação de teorias. Insere no 

estudo da formação do saber o fato de que os sistemas peritos elaboram o conhecimento 

partindo de convenções em que estão implícitos elementos subjetivos, influências 

culturais, preferências pessoais, aspectos emocionais, crenças e valores (Feijó, 2003; 

Morin, 2005e).  

A complementação e conciliação entre pontos aparentemente contraditórios e a 

aceitação do paradoxal, da presença do caótico e do incerto, tudo isso passa a fazer parte 

do processo de entendimento do mundo e compreensão da ação humana, ampliando a 

nossa interpretação do real tradicionalmente baseada no pressuposto aristotélico da não 

contradição e no determinismo mecanicista (Morin, 1998; 2005 a e b).  

Contudo, a ênfase mais urgente da crítica foca-se no desvelamento das 

consequências negativas da razão instrumental. Se esta, antes, era dissecada por 
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filósofos (em especial os de linhagem marxista), agora é uma parte importante da 

comunidade científica, das áreas das ciências exatas, da vida e humanas, que, partindo 

de seus próprios feudos, questionam as estruturas do pensar, as suas bases filosóficas 

implícitas e suas limitações e consequências (Capra, 1986; Morin, 2013). 

Hoje, o aspecto de disjunção, mensuração e separação do método tradicional 

vem dando espaço ao princípio da distinção, qualificação e conjunção, sem 

desconsiderar a utilidade do método analítico naquilo onde ele pode ser aplicado de 

forma efetivamente útil – coincidentemente, na construção e manutenção de máquinas.  

O “novo” método de conjunção (que evita a mistura) de aspectos distintos e 

complementares, presente em diversos graus em culturas milenares como a asiática 

(budismo, taoísmo) e tradicionais (ameríndia, aborígenes, não industriais), caminha da 

da análise para a interação interdisciplinar e, posteriormente, para uma compreensão 

transdisciplinar das relações entre natureza-homem-cultura.  Neste caminhar que 

começa a entender a necessidade da existência de contrários complementares, Morin 

cita as contribuições históricas e insights de diferentes gênios, como: 

Heráclito (“acordados, eles dormem”, “viver de 

morte, morrer de vida”), de Pascal (“o ser humano só 

existe em uma teia de contradições”), de Hegel (“nosso 

pensamento deve abarcar os contrários”), de Marx (“as 

ciências da natureza abarcarão as ciências do homem, 

as ciências do homem abarcarão as ciências da 

natureza”). Ela começou a se introduzir nas ciências 

com o reconhecimento, levado a efeito por Niels Bohr, 

de que duas noções contraditórias – ondas e corpúsculos 

– estão necessariamente associadas na concepção da

natureza complexa da partícula. Na física e na 

cosmologia, ela surge para considerar a origem do 

universo e a natureza do real. Ela se encontra no cerne 

da relação espaço-indivíduo-sociedade, em biologia e 

antropologia (Morin, 2013: 189). 

As implicações sociais e individuais do reconhecimento das limitações 

paradigmáticas da razão instrumental são inúmeras. Avanços da compreensão 
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ecológica, sistêmica, e dos aspectos negativos de uma interpretação mecanicista da 

natureza e sociedade vem estimulando ideias e práticas que, aos poucos, estão 

transformando a percepção das pessoas, tornando-as mais sensíveis aos problemas 

relacionados com o meio-ambiente, à solidariedade, à democracia real, etc. A própria 

volta do pensamento conservador, nos últimos anos, parece ser, ao menos em parte, um 

sinal ou expressão de um tipo de defesa desesperada de um pensamento voltado para o 

passado ante o surgimento de vozes atreladas a uma visão de mundo mais avançada.  

A renovação do pensar liga-se à reformulação da educação, de um processo de 

transferência passiva de informações insípidas para o de uma formação integral, 

multidimensional.  

Nova educação por novos serem seus pressupostos filosóficos implicando novos 

olhares, novas abordagens, novos posicionamentos. Processo que, sem esquecer a 

fundamentação científica, também pode e deve ser lúdico, onde o tempo dedicado ao 

aprender deixa de ser um intervalo torturante, representante dos aspectos devoradores de 

Cronos, para tornar-se um novo tempo pleno de significados, de descobertas do mundo 

e de desvelamento do eu, do crescimento humano que é tão especificamente associado 

ao aspecto Kairós do tempo. É aqui que a questão da qualidade se mostra bastante 

distinta ao mesmo tempo em que complementar ao da quantidade. Não é ter mais 

conhecimento o que importa, é aprender a lidar e a interagir bem com o conhecimento 

que se tem. 

Morin assim expõe o âmago do problema educativo: 

É ainda mais importante ressaltar a necessidade 

de uma reforma do conhecimento, uma vez que hoje, na 

França, o problema da educação e o da pesquisa foram 

reduzidos a termos quantitativos: “mais créditos”, “mais 

professores”, “mais informática” etc. Com isso, 

mascara-se a imensa dificuldade revelada pelo fracasso 

de todas as reformas sucessivas do ensino: não se pode 

reformar a instituição sem reformar as mentes, mas não 

se pode reformar as mentes sem antes reformar as 

instituições (Morin, 2013: 191, com os destaques do 

autor). 
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4 – A razão instrumental na Educação 

 

Políticas educacionais e reformas oficiais na área do ensino mostram-se falhas 

ou menos produtivas que o esperado porque, devido ao modelo subjacente adotado nos 

planejamentos e planos pedagógicos, foca-se apenas no lado técnico e quantificável da 

avaliação educativa, quase nunca tendo em consideração o universo subjetivo e afetivo 

que leva uma pessoa a aprender algo ou a ensinar algo. Desconsidera-se o modo íntimo 

como um educando e um educador, seres sensíveis, participam na construção do 

conhecimento. O que se faz quase sempre é adaptar a escola aos modelos empresariais. 

Quanto mais neoliberal fica o sistema capitalista, mas a escola é forçada a se adequar a 

este modelo, baseado em um sistema quantificável de metas. Aqui, o pessoal se dilui em 

meio à ênfase no numérico: 

 

A segunda ramificação do princípio da redução 

tende a limitar o conhecimento ao que é mensurável, 

quantificável, formulável segundo o axioma de Galileu: 

os fenômenos só devem ser descritos com a ajuda de 

quantidades mensuráveis. Desde então, a redução ao 

quantificável condena todo o conceito que não seja 

traduzido por uma medida. Ora, nem o ser, nem a 

existência, nem o sujeito podem ser expressos 

matematicamente ou por meio de fórmulas. O que 

Heidegger chama de “a essência devoradora do cálculo” 

pulveriza os seres, as qualidades e as complexidades, e, 

ao mesmo tempo, leva à “quantofrenia” (Sorokin) e à 

“aritmomania” (Georgescu-Roergen). Esse princípio 

ainda se impõe na tecnociência, mas torna-se 

questionado em profundidade, na medida em que a 

própria tecnociência é questionada em profundidade 

(Morin, 2010a : 88). 

 

Tal desconsideração do qualitativo leva a uma ênfase excessiva em uma pretensa 

objetividade “pura”, representada por aspectos numéricos (quantidade de carga horária, 

quantidade de aprovações, quantidade de meios técnicos, etc.) e a um desconhecimento 

profundo do papel da subjetividade na elaboração de sistemas e referenciais de 
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compreensão, chegando-se, em alguns casos, ao paroxismo cientificista – como no  caso 

do Behaviorismo radical – de se negar mesmo a existência de uma consciência 

reflexiva74.  

Na prática, portanto, a ênfase nas propostas convencionais para a Educação 

continua sendo dada mais ao acessório que ao essencial (o desenvolvimento integral das 

faculdades de curiosidade e interesse do corpo discente), o foco se dirige àquilo que 

pode ser quantificado e calculado: o equipamento de apoio, atingimento de metas, 

avaliação quantitativa da capacidade do aluno em reproduzir conceitos “depositados” 

pelo professor.  

O enfoque dominante é essencialmente instrumental, o que é deprimente e fora 

do universo do aluno. Representa uma abordagem pragmática ligada tanto ao 

taylorismo-fordismo das fábricas quanto ao tradicional empirismo atualizado nas 

propostas behavioristas de Skinner, onde se espera que aluno responda de forma 

padronizada aos estímulos contingentes de avaliação.  

O problema, contudo, não está na quantidade de técnica empregada ou na 

utilização da tecnologia, que pode ser muito útil e enriquecedor, como ocorre com 

qualquer instrumento bem utilizado. Nem Freire e nem Morin pretendem que se de 

deem as costas à tecnologia. O problema é outro, de nível conceitual e está na ênfase do 

acessório, no substrato técnico, sobre o principal, que deveria ser o aprendiz em seu 

desenvolvimento cognitivo e criativo. Em outras palavras, o problema está no enfoque 

antidemocrático da forma atual de se pensar a Educação, que desconsidera o aluno 

enquanto sujeito do processo de aprendizagem, sem falar na forma como os professores 

são desconsiderados enquanto profissionais. O modo como são tratados os profissionais 

de Educação diz-nos muito das ideias implícitas de burocratas e administradores sobre a 

importância que eles dão tanto a estes profissionais quanto ao ensino. 

Diante desta situação insípida, fria, mecanicista, o aluno mediano acaba se 

tornando apático em meio a pressões disciplinares e a uma superabundância de 

informações, um emaranhado de dados que são impostos sem que se ofereça tempo 

suficiente sequer para familiarizar-se com eles. O resultado é uma forma de tortura 

institucionalizada, que limita ou destrói o interesse do educando pela maior parte do que 

lhe é transmitido. As informações são “estocadas” pelo aprendiz por tempo suficiente 

74 As ideias de uma educação “científica”, baseada no behaviorismo radical de Skinner, foram aplicadas 

em educandários militares e instituições das forças armadas, no auge da Guerra Fria, principalmente nos 

Estados Unidos (Ferreira & De Rose, 2010). 
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apenas para que possa passar pelos exames de avaliação, em que sua competência é 

reduzida a mero critério quantitativo da sua capacidade de “reproduzir” as respostas-

padrão.  

A educação atual, portanto, continua a ser uma adaptação das fábricas ou 

empresas. Exige-se do aprendiz a mesma atitude do operário: prontidão e disciplina para 

a execução  padronizada de atos, sem questionar as informações-ordens recebidas, para 

que se atinjam metas previamente estipuladas, de cima para baixo.  É de surpreender, 

então, que os jovens educandos e os professores se sintam desmotivados? 

Na prática, o problema fundamental permanece: diante do pensamento 

instrumental, o aluno continua sendo a parte “passiva” a ser “adestrada” e “instruída” 

em um sistema educativo antidemocrático.  

5- Problematizando os limites 

O modelo de exposição descontextualizada, ligado ao método cartesiano de 

fragmentação e compartimentalização do conhecimento, acaba por condicionar uma 

visão adaptada a recortes e reduções, especialmente às de aspecto quantitativo-

estatísticos generalizante, embotando qualquer capacidade de apreensão dos aspectos 

interativos dos problemas mais abrangentes, incluindo as políticas públicas e demais 

ações de repercussões ambientais e globais.  

O exagero reducionista ajuda a artificializar as capacidades afetivas das pessoas. 

Tudo é recortado e separado em caixas chamadas disciplinas, matérias, informes. Nada 

mais é respeitado se visto em conjunto. As próprias relações interpessoais são afetadas 

por um continuo hábito de “analisar” e “rotular” o comportamento, próprio ou alheio, já 

que todos são, igualmente, avaliados e “analisados” o tempo todo, nas escolas, nas ruas, 

campos, instituições.  

A ênfase analítica leva à ênfase da especialização que cria uma nova modalidade 

poderosa de classe social: a dos especialistas e leigos. E a hiperespecialização, denuncia 

Morin, “rompe o tecido complexo do real; o primado do quantificável oculta a 

realidade afetiva dos seres humanos” (Morin, 2013: 183). 
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Foi o reconhecimento do hiato entre um modelo frio, excludente e alienante e o 

universo subjetivo e multidimensional das pessoas que levou Paulo Freire a buscar 

alternativas à tradicional escola de linha empírico-positivista, dirigindo-o ao sucesso do 

seu método de educação de adultos, no início dos anos 60. Sua efetividade e estímulo de 

desenvolvimento do pensamento crítico eram tão avançadas para os padrões da época 

que levou os tradicionalistas a impedirem sua implementação em todo o Brasil, 

impondo o exílio ao educador após o golpe militar de abril de 1964. 

 

Hoje, com a crise de paradigmas e os avanços na compreensão sistêmica, e com 

um melhor entendimento da relação subjetividade-cultura, torna-se cada vez mais difícil 

descartar, como o fez o positivismo, o sujeito do objeto e a consciência que pergunta e 

elabora respostas sobre o mundo a partir do próprio mundo em que se vive, pois a 

pergunta implica interesse e envolvimento com a realidade questionada.  

A fantasiosa autonomia da razão, levada a desconsiderar a consciência que a 

utiliza, desmentindo as proposições de Bacon, Descartes, dos iluministas e de Comte, 

não trouxe a felicidade esperada e muito menos um mundo equilibrado. Na verdade, a 

racionalidade, que é útil, é frequentemente distorcida em racionalização, mecanismo de 

defesa estudado pela psicanálise e que tenta justificar, usando-se de critérios racionais, 

mas partindo de bases irrealistas ou frágeis, atitudes ou ações imorais, ilógicas ou 

violentas. A falsa racionalidade, ou racionalização, acabou por criar novas formas de 

opressão, desta vez sob o domínio de instituições burocráticas e corporações altamente 

técnicas, verdadeiros Frankensteins a se voltarem contra os homens. O antigo medo da 

escravidão do homem pelo homem torna-se hoje, de fato, uma escravidão global real, 

contudo intermediada e exercida por meios técnicos e burocráticos. 

 

Uma educação reflexiva e problematizadora não é a espécie de educação que 

uma estrutura social baseada nesta visão mecanicista de mundo veja com bons olhos. 

Por isso, durante o período de formação de educadores progressistas, é indispensável 

que se esteja ciente das violentas e contínuas resistências contra uma pedagogia que 

pretenda, através da dialogicidade e interdisciplinaridade, permitir uma reflexão crítica e 

libertária da realidade que subverta a ordem vigente: em vez da técnica estabelecida 

sobre o ser, que seja o ser a se utilizar da técnica em benefício do ser-mais.  

“Nosso modo de conhecimento fragmentado produz ignorâncias globais. Nosso 

modo de pensamento mutilado conduz a ações mutilantes”, ensina Edgar Morin (2013: 
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183). Paulo Freire parece complementa reste pensamento expondo que a percepção 

mecanicista leva a uma compartimentalização e acomodação dogmática que impede a 

flexibilização, seja para aprender e dialogar com outros saberes, seja para compreender 

outros pontos de vista: 

“É urgente que nos defendamos da concepção 

mecanicista. Em sua ingenuidade e estreiteza de visão, 

tende a desprezar a contribuição fundamental de outros 

setores do saber. Tende a se tornar rígida e 

burocrática” (in Souza, 2009: 309). 

É esta “estreiteza de visão” que é problematizada aqui. A percepção da 

interligação ecossistêmica homem-cultura-natureza forma o núcleo comum da visão 

transdisciplinar que Freire e Morin compartilham. Isto é uma linha de pensamento 

importante, pois permite aos novos educadores integrar os avanços da epistemologia do 

século XX a uma pedagogia integral crítica. Mais do que qualquer outra área, é a da 

Educação que deve ser o espaço de discussão por excelência das limitações do 

paradigma vigente, contrastando-os com as implicações e possibilidades  dos progressos 

científicos e filosóficos atuais. 

Reconhecer a presença das crises de paradigmas, suas consequências cientificas 

e sociais, bem como os interesses que estão por trás da demora da Educação em geral 

em integrá-las em sua própria área de estudos, são desafios epistémicos e constituem 

problemas fundamentais que se tornam acessíveis e estimulantes aos jovens e aos 

professores quando associados a uma abordagem progressista e uma reflexão sensível e 

transdisciplinar e tudo isto esta presente nos trabalhos de Freire e Morin. 

6 – Convergências entre Freire e Morin 

A partir do questionamento dos pressupostos básicos do paradigma cartesiano 

nas ciências, tornou-se mais claro o processo cultural que condiciona a comunicação 

entre o modelo dominante e as diferentes teorias adotadas por sistemas peritos, 

incluindo os ligados à questão da aprendizagem.  
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A possibilidade de maior interação e interface entre saberes levou ao 

desenvolvimento recente do conceito de interdisciplinaridade e este, por sua vez, 

permitiu o entendimento de que toda a formulação teórica expressa uma sutil estrutura 

de valores subjacentes.  

O posicionamento de Paulo Freire e Edgar Morin é, junto com sua perspectiva 

humanista, em essência transdisciplinar, ou seja, de organização dos saberes para o 

desenvolvimento humano de modo conectivo e dialógico. Constitui-se na teoria e na 

prática um corajoso questionamento a séculos de inércia e acomodação a uma forma de 

pensar e entender a realidade baseada na fragmentação e opressão crescentes do 

homem/mulher por uma visão de mundo e modo de produção que encharcou a cultura 

ocidental. 

Percebe-se em Paulo Freire e Edgar Morin também um posicionamento político 

que é fortalecido a partir da razão, não mais instrumental, mas sensível e compreensiva, 

de respeito, ao ser do educando e não a instituições impessoais. Esta razão crítica não 

elimina a análise instrumental, mas reconhecendo suas limitações, a utiliza em prol da 

vida e não contra esta, como é ocorre atualmente com os saberes ditos objetivos e 

aplicados (das quais a indústria da guerra e as exigências absurdas e opressoras da 

economia neoliberal são exemplo). 

Este posicionamento não é multidimensional apenas no sentido cognitivo, mas 

também político-afetivo, implicando uma prática e tomada de posição real à favor da 

conscientização e a ação efetiva contra uma estrutura paradigmática antidemocrática, 

desumanizadora, que produz e reforça instituições burocráticas igualmente 

antidemocráticas.  

A crítica que Edgar Morin faz ao ensino fragmentário como consequência de 

uma percepção intelectual míope a caracterizar a modernidade segue a mesma linha de 

esperança e denúncia que se encontra em toda obra de Paulo Freire. O foco do primeiro 

quanto à ênfase disjuntiva da Educação sintoniza-se com a crítica do segundo que vê na 

mesma, tal como ordinariamente efetuada, uma estrutura perpetuadora de divisões  em 

diferentes níveis, fruto da racionalização fragmentadora e suas justificativas artificiais 

para o exercício do poder e consolidação de desigualdades. Ambos vão além do visível 

e buscam as sutis bases valorativas, ideológicas e filosóficas que conformam e mantém 

este estado de coisas, indicando-as, mostrando suas contradições e apontando, na teoria 

e na práxis, sua superação. 



307 

Morin (1998, 2011) enfatiza que a saúde de um conjunto complexo, das células 

aos sistemas ecológicos, passando pelo individuo até atingir toda a humanidade, é 

dependente da saúde, integração e bom desenvolvimento de suas partes, o que implica a 

permanência e qualidade do processo de comunicação recursiva entre elas.  

Uma sociedade baseada em um sistema de valores e conceitos rigidamente 

hierarquizados é uma sociedade de instâncias de pouca ou nenhuma comunicação 

recursiva, ou seja, onde as partes não compartilham informações, mantendo um mínimo 

de contato com base em um modelo de coesão baseado no medo e coerção. A 

consequência é uma sociedade doente, um Frankenstein constituído de peças mal 

unidas. 

Enquanto Paulo Freire parte de uma visão positiva de homem que tem suas 

potencialidades reprimidas por uma estrutura socioeconômica impessoal e alienadora, 

Edgar Morin faz o caminho inverso: ele parte da babel dos conhecimentos 

fragmentários e isolados e que, pelas confusões de uma comunicação deficiente, mais 

prejudicam do que estimulam a percepção compreensiva e participativa da realidade, 

para chegar ao homem, que teve suas capacidades cognitivas e afetivas deturpadas por 

uma forma desequilibrada de interpretar o mundo. Ambos chegam à conclusões 

semelhantes e falam praticamente o mesmo ao denunciar a alienação do individual, do 

único, da diversidade cultural pela ênfase massificadora e generalista do atual sistema 

social. 

Ambos reconhecem que o sistema educativo tradicional, do ensino fundamental 

ao ensino universitário, não apenas é paradigmo-dependente em termos filosóficos, mas 

profundamente atrelado às diretrizes do modelo socioeconômico dominante, que, 

ademais, financia e pressiona o formato e determina a seleção e transmissão dos 

conhecimentos que devem ser repassados às novas gerações. O resultado é que o 

sistema de ensino “oficial” acaba sendo um microcosmo fiel da do sistema 

socioeconômico doentio dominante. 

Para Paulo Freire, neste sistema, 

Ditamos ideais. Não trocamos ideais. 

Discursamos aulas. Não debatemos ou discutimos 

temas. Trabalhamos sobre o educando. Não 
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trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma ordem a que 

ele não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos 

meios para o pensar autêntico, porque recebendo as 

fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não 

as incorpora75 porque a incorporação é o resultado de 

busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de 

criação e de procura. Exige reinvenção. (Freire, 2009: 

104-105). 

 

O sistema educacional é produto e espelha uma sociedade dividida em classes, 

onde a base, constituída pela maior parte, é controlada pelo ápice, que se julga a 

dirigente e detentora do conhecimento. Na escola e universidades, os professores 

ocupam o nível intermediário e se submetem, eles também, ao mesmo princípio 

hierarquizado, no caso, representado pela direção ou chefia departamental superior. Os 

alunos (e funcionários), por sua vez, constituem a base que se submetem às ordens das 

outras instâncias citadas.  

O currículo também reflete esta pirâmide disciplinar. As disciplinas 

selecionadas, bem como suas ementas, são decididas por pessoas que não estão 

diretamente ligadas à realidade dos aprendizes. A educação informal, dada pela família 

e entorno social, é praticamente desconsiderada, embora esteja de fato exercendo sua 

influência nos alunos, por vezes de modo mais impactante que a escola.  

Entre as diferenças instâncias que separam a educação formal da informal, existe 

um espaço deixado perigosamente a mercê de diferentes meios de comunicação de 

massa, preenchido pelos diversos medias, bombardeando os educandos com temas e 

valores ligados a interesses comerciais, industriais e políticos de empresas 

patrocinadoras ou grupos que buscam exercer grande influência politica na mente dos 

jovens sem que a família, ela também fragmentada entre a casa e o trabalho, e a escola, 

enrijecida na estrutura tradicional, exerçam um contrapeso crítico efetivo. 

A relação vertical desconfia da opinião do educando, taxando-a de pueril, 

imatura ou irrealista. Este se sente como é tratado: um ignorante que precisa reproduzir 

informações para satisfazer o sistema a que está obrigado a se inserir. Em tudo isso, a 

palavra “democracia” torna-se um termo fantasioso, sem significado, referindo-se a 

alguma coisa distante da realidade escolar, uma mentira que leva ao cinismo.  O 

                                                 
75 A palavra “incorporação”, utilizada por Paulo Freire aqui, possui o sentido de “assimilação” ou 

“apropriação” cognitiva. 
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resultado é que o estudo formal dentro de uma instituição “moderna” parece a uma 

parcela considerável de educadores e alunos um castigo, uma imposição cada vez mais 

penosa (Morin, 2010b).  

Uma abordagem baseada em uma visão assim é descrente das potencialidades 

dos educandos. Manifestações que impliquem capacidade de reflexão e questionamento, 

com aspectos qualitativos e valorativos são desconsiderados a priori como inválidos 

pelo método analítico. Admitir isso também seria perigoso para o próprio jogo político 

da classe dominante. A reação impositiva e adestradora da educação positivista 

determina uma pedagogia planejada a priori, portanto, antidemocrática. A ironia é que 

este sistema é reforçado por políticas públicas que se dizem democráticas.  

Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, precisamente, 

na crença do homem. Na crença em que ele não só pode, mas deve discutir os seus 

problemas, replica Paulo Freire (2009: 104).  

Ao reconhecer e ter confiança na capacidade humana de inteligir e problematizar 

sua realidade, a educação reflexiva é participativa e democrática, fazendo-se contrária 

ao padrão dominante (Freire, 2002; Morin, 2011). Paradoxalmente, quanto mais 

democrática for uma abordagem de ensino, mais ela será criticada e vista como uma 

ameaça “totalitária” por parte de quem é beneficiado pelo padrão dominante (Freire, 

2009; 2010). Contra isso, “experts”, políticos e empresários da educação propõe a 

continuidade da tradição positivista. “bancária” e “neutra”, na verdade querendo dizer 

que não se ouse mexer com o status quo estabelecido. 

Nada ou quase nada existe em nossa educação, 

que desenvolva no nosso estudante o gosto da pesquisa, 

da constatação, da revisão dos “achados” (...). Pelo 

contrário, a sua perigosa superposição à realidade 

intensifica no nosso estudante a sua consciência 

ingênua. 

A própria posição de nossa escola, de modo 

geral ela mesma acalentada pela sonoridade da palavra, 

pela memorização dos trechos, pela desvinculação da 
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realidade, pela tendência a reduzir os meios de 

aprendizagem às formas meramente nocionais, já é uma 

posição caracteristicamente ingênua (Freire, 2009: 102-

103). 

Freire discute que quanto mais critico e mais seguro cognitivamente for um 

grupo humano, maior será a possibilidade real de ação democrática. “Quanto menos 

criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratamos os problemas e discutimos 

superficialmente os assuntos” (Freire, 2009: 103). 

O processo atual de educação, com seu eterno desfilar de frações, datas, textos 

técnicos, regras de gramática, entre outras impostas sem grandes vínculos com o vivido 

e o real e sem ligações entre si, não apenas entediam os alunos como acabam por 

embotar a curiosidade natural dos mesmos (Freire, 1987; 2010).  

Poucos professores estimulam a discussão social e epistemológica de suas 

disciplinas em seu contexto cultural. Quase nunca é considerado, nas escolas, que as 

explicações e interpretações científicas são interpretações e modelos elaborados por 

pessoas dentro de um contexto histórico. Não existe praticamente nada nas salas de 

aula, seja do ensino médio, seja mesmo em grande parte dos cursos na universidade, que 

estimule qualquer reflexão sobre o que é e como se produz o conhecimento (Freire, 

2010; Morin, 2000).  

A visão da ciência apresentada como algo acabado embota a crítica. Os padrões 

técnicos são apresentados como fórmulas de aplicação pragmática, como instruções a 

serem cumpridas. A percepção ecológica, relacional e sutil da natureza enquanto 

sistema vivo que produziu e sustenta o homem é solapada pela ênfase na exploração dos 

recursos naturais, ligada ao estímulo à competição e no sucesso individual (ou de 

classe) de modo imediato.  

Segundo Morin, 

Somos originários do cosmos, da natureza, da 

vida, mas devido à própria humanidade, à nossa cultura, 

à nossa mente, à nossa consciência, tornamo-nos 

estranhos a este cosmos que nos parece secretamente 
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íntimo. Nosso pensamento e nossa consciência fazem-

nos conhecer o mundo físico e distanciam-nos dele. O 

próprio fato de considerar racional e cientificamente o 

universo separa-nos dele. Desenvolvemo-nos além do 

mundo físico e vivo. É neste ‘além’ que tem lugar a 

plenitude da humanidade (Morin, 2013: 51). 

 

O Mesmo autor retoma de modo independente a visão de Paulo Freire ao expor 

que a educação não deve ser um rosário interminável de informações e técnicas a serem 

decoradas ou dominadas: 

 

A missão desse ensino é transmitir não o mero 

saber, mas uma cultura que permita compreender nossa 

condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo 

tempo, um modo de pensar aberto e livre (Morin, 

2010a: 40). 

 

Ambos, Freire e Morin, especificam um modelo de educação baseado em um 

novo sistema de ideias e valores bem menos mecanicista e mais humanista, que 

possibilite um resgate da harmonia entre o intelecto e o bom senso, o que inclui a 

proficiência para a interação interpessoal democrática, envolvendo o reconhecimento da 

condição humana que “encontra-se totalmente ausente do ensino atual, que a 

desintegra em fragmentos desconjuntados”, conforme afirma Morin (2007: 18).  

A pedagogia centrada na pessoa e na Terra como Pátria-Mãe, ou seja, partindo 

de uma visão global é a meta das propostas de reforma da educação de Paulo Freire e de 

Edgar Morin, mais voltada para proficiência na capacidade de integração de saberes e 

competência ética que de adestramento nas exigências do sempre mutável mercado de 

trabalho.  

Não há como pensar em democracia e em uma educação libertadora, que implica 

a participação de iguais (em direitos e obrigações, incluindo as intelectuais), sem se 

pensar na luta por justiça social em um mundo transformado pelo próprio homem. 

Caberá às escolas progressistas ofertarem meios para a expressão dos anseios sociais de 

seus educandos, evitando que estes se isolem e desenvolvam um sentimento egoísta e 

antisolidário, baseado na competitividade e orgulho de classe. 
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A grande dificuldade, hoje, é que tal educação progressista é contrária ao 

interesse de muitos setores poderosos da sociedade, na esfera nacional e internacional, 

e, ainda agora, desenvolve-se à sombra dos modelos educativos ancorados no 

liberalismo e no paradigma dominante. 

7 – Saber viver 

Nosso mundo social não é algo acabado e tampouco uma fatalidade outorgada 

pelo destino. Seu aspecto atual é fruto da ação, consciente ou não, de homens e 

mulheres que constituem a sociedade, embora a maior parte não tenha disto consciência. 

Pela presença constante da incerteza e da indeterminação das repercussões de 

atos, as ações humanas podem ter consequências inesperadas que levem a novos 

problemas a exigirem novas formas de apreensão da realidade, problemas que precisam 

ser entendidos globalmente para que se possa agir com proficiência localmente.  

Uma educação voltada para a apreensão crítica e, ao mesmo tempo, sensível da 

realidade deve ter consciência da presença da indeterminação das consequências do 

quefazer humano como a base de sua proposta de conscientização e percepção 

transdisciplinar.  

“Aprender a viver significa preparar os espíritos para afrontar as incertezas e 

os problemas da existência humana”, afirma Morin (2007: 20), o que significa que a 

sensibilidade e a imaginação criadora acabam tendo um papel tão importante quanto o 

domínio racional e de conhecimentos e técnicas formais. Ou seja, como diz Paulo Freire 

(2010), a ação humana é fruto do desejo, do querer, do sonhar e são estes que fazem a 

História. 

Um ensino reflexivo deve ser sensível, havendo espaço e abertura ao afetivo e ao 

estético, parte da capacidade de transcendência e beleza, por preencherem necessidades 

mais profundas e intuitivas que empolgam as pessoas para se assumirem como seres de 

ação e emoção, restaurando o encanto que, se não elimina o trágico, ao menos tornam 

suportáveis os desafios existenciais e inspiram a reflexão e o sentimento de sentido, 

reafirmando a vida. Na verdade, o sentimento e a emoção são a base para a cognição. 

Foi a paixão que levou Pasteur a enfrentar a resistência de doutores e médicos na defesa 

de sua teoria dos agentes patógenos.  

A arte, além do enriquecimento e sensibilização íntima, contribui para a 

percepção da historicidade dos valores, das ideias e da estética. É a área do saber que 
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mais explicitamente demonstra a cultura como processo e devir histórico, criativo, 

contribuindo para o aprendiz na compreensão das limitações do dogmatismo cognitivo 

próprios de ideologias e sistemas, também ela expressões culturais da criatividade 

humana. A beleza e a arte também sensibilizam a alma para o universal, superando 

barreiras de preconceito e nacionalismos. 

8 – Diretrizes gerais para uma educação transdisciplinar 

A UNESCO, em 1999, divulgou os chamados quatro pilares básicos para a 

educação, de base humanista e transdisciplinar, em parte associado ao pensamento de 

Edgar Morin (Morin, 2010b). Esta escolha não surgiu do nada. Foi pensada e tomada 

com base em propostas e experiências anteriores, inclusive as efetuadas na América 

Latina, posto que a própria UNESCO já estava sensibilizada pela herança da pedagogia 

da libertação e autonomia de Paulo Freire – mas não só dele –, desenvolvidas e testadas 

em diversos países do continente – e posteriormente na África –, durante o seu período 

de exílio76. Como já exposto, tal pedagogia que tinha por princípio norteador a reflexão 

do que é aprendido e a dialogicidade como forma de aprendizado, por meio da 

convivência, abarca um olhar integrador e proativo, exatamente o que estabelecem, 

como modelo diretor, os pilares básicos.  

Os chamados quatro pilares são, como os Sete Saberes (Morin, 2000), na 

verdade, menos um programa ou regras de ensino que orientações para uma nova forma 

reflexiva de perceber e fazer educação, privilegiando mais a inclusão e a cooperação 

interpessoais ao invés do individualismo e da competitividade.  São, pois, diretrizes para 

a orientação a reflexão epistêmica no processo de transmissão dos conteúdos e modo de 

apresentação das disciplinas.  

Assim o Aprender a Aprender, o Aprender a Fazer, o Aprender a Conviver e o 

Aprender a Ser não constituem propostas de novos saberes disciplinares especializados. 

São elementos de uma abordagem transdisciplinar para um novo jeito de se pensar e 

fazer educação. Por si, cada uma delas constitui um ponto de inflexão entre uma visão 

míope, mecanicista e reducionista, e outra, mais sistêmica e humanista, orientada para 

uma compreensão transdisciplinar da realidade.  

76 Freire trabalhou como consultor da Unesco entre nos anos 60. Cf. FREIRE, Ana Maria Araújo, 2005: 

213. O reconhecimento da UNESCO ao trabalho de Paulo Freire se consolidou no patrocínio desta 

instituição ao livro Paulo Freire, uma bioblibliografia, organizado por Moacir Gadotti (1996). 
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Reconhecer como se constrói o conhecimento, quais os processos psicológicos e 

o contexto social a influenciá-lo, como ele é socialmente formulado, aceito, 

transformado e quais são as influências do meio natural, do sistema econômico e demais 

características históricas e ideológicas a interferir na elaboração e fazer da ciência, tudo 

isso abre perspectivas que aperfeiçoam o olhar crítico do educando, levando-o a pensar 

transdisciplinarmente, evitando um adesismo cego a teorias, sistemas ou disciplinas. 

Isso é o aprender a aprender: inteirar-se curiosa e reflexivamente do objeto de estudo, 

situando-o no contexto de vida, sabendo apreciar e selecionar aquilo que trará sentido e 

que é assimilado ao seu jeito de ser. 

Este primeiro passo leva ao segundo: aprender a aplicar o conhecimento teórico, 

ou o aprender a fazer. Como já explicitava Paulo Freire, desde os tempos de sua tese 

Educação e Atualidade Brasileira (1959), é impossível uma educação libertadora 

limitada às salas de aula. Toda pedagogia transformadora deve ser uma práxis 

eminentemente focada na realidade, de tal modo que os limites ou diferenças entre 

conhecer e fazer sejam tênues. O verdadeiro saber implica saber o que fazer e como 

fazer com a informação ou o conhecimento adquirido, de forma contextualizada, 

avaliando suas potenciais consequências sociais. Aprender é também agir, fazer algo de 

modo pensado, responsável, consciente de seus possíveis impactos e da possibilidade de 

um retorno inesperado, pela presença inevitável, mas renovadora, da incerteza. 

Por sermos seres sociais, codependentes uns dos outros, a educação não deve se 

ater apenas aos aspectos afirmativos e competitivos (que, claro, também têm seu espaço 

adequado, por exemplo, nos esportes, na educação física, no debate de projetos, etc.), 

mas a realidade patológica de hoje, por si só extremamente agressiva, deve ser 

questionada neste aspecto. O ensino intelectual deve estar associado ao ensino para a 

compreensão e para o estímulo da cooperação, da sinergia e do prazer da partilha 

interpessoal do estar com outras pessoas. Por isso o aprender a conviver, no estado 

conturbado de mundo em que nos encontramos, é uma necessidade urgente, unindo-se 

ao que Morin denomina de antropoética ou ética planetária.  

A este aprendizado se liga naturalmente o da cidadania e o da tolerância, do 

cultivo da empatia e da aceitação do diferente, incluindo-se a capacidade de se colocar 

no ponto de vista da cultura do outro.  É o aprendizado para a compreensão. 

Toda a dinâmica freireana da pedagogia da autonomia se baseia na dialogicidade 

e esta só existe se houver interação entre pessoas semelhantes e diferentes, com vistas a 

um objetivo comum. Pode-se discordar de pontos de vista, de modos de pensar, mas 
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isso não é motivo que impeça uma interação respeitosa e fraterna, portanto, ética e 

compreensiva. Isso não se aprende na teoria, mas no exemplo e na convivência real. 

Portanto, a vivência extracurricular de situações que levem ao reconhecimento do 

contato humano (passeios culturais, visita a orfanatos, intercâmbio de alunos e 

professores entre culturas, etc.) deve fazer parte da nova escola. 

O processo de um aprendizado libertador tem seu fundamento e razão no 

Aprender a Ser. Este é exatamente o núcleo de uma educação sistêmica voltada para a 

leitura transdisciplinar e sensível do mundo: ao se assumir enquanto ser pensante, 

criativo, participativo e histórico, o aprendiz adentra confiante no processo de ser-mais, 

ou seja, de torna-se cada vez um indivíduo único que mais cresce quanto mais 

compartilha (conhecimentos, experiências, afetos, sonhos) e vivencia a partilha.  

9 – O conhecimento entre a democracia e a meritocracia 

Paulo Freire afirma o aparente paradoxo de que a força da educação “reside em 

sua fraqueza” (Freire, 1994: 93). A escola (especialmente a pública) é um setor bastante 

sensível às pressões econômicas e são estas que frequentemente são utilizadas para 

condicionar politicamente estas instituições. Por outro lado, apesar das pressões, 

educadores criativos e alunos engajados ainda conseguem surpreender, superando 

dificuldades, apresentando ações pedagógicas voltadas mais à afirmação e crescimento 

do aluno que à massificação das políticas econômicas e educativas em vigor (Freire, 

1994). 

O saber contextualizado e partilhado permite uma efetiva intervenção no real, 

possibilitando transformações e contribuindo para reavaliações, superações e testes de 

diferentes de abordagens dos problemas.  Por sua capacidade de transformar a realidade, 

o saber constitui uma expressão de poder e isso não é desconsiderado no sistema

neoliberal, onde o conhecimento geralmente é tratado como mercadoria (Alves, 1991; 

Giddens, 1997).  

Não é apenas o potencial prático do conhecimento que chama a atenção das 

instituições que conformam o sistema dominante. A força arquetípica da antiga imagem 

do sábio (hoje, incorporada na figura do “cientista” e do “especialista”) passou a ser 

bastante explorada, sendo usada para novas modalidades de divisão social, entre 
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sistemas peritos e leigos, cujo acesso e perpetuação se faz por um afunilamento cada 

vez mais seletivo dos estudantes aspirantes aos níveis de formação superiores.  

O ideal iluminista de homem culto, de raciocínio lógico, iluminado pela calma 

capacidade da analisar a realidade e, assim, de orientar as pessoas “ainda não 

esclarecidas” é para Max Weber (1996: 146),  a nova roupagem dada ao antigo ideal do 

filósofo-líder, exposto de modo bastante claro no diálogo A República, de Platão 

(Platão, 1997). A figura do especialista possui uma força cultural de traços míticos que 

se remete, portanto a Platão. Tal imagem mítica desenvolveu-se em um percurso 

histórico que acabou por tornar novos contornos e por formar uma nova e influente 

classe social, a dos sistemas peritos (Giddens, 1997) ou dos especialistas (Morin, 1998), 

na Modernidade. 

A adaptação da ideia platônica de um governo a partir da ação e decisões de 

sábios teve várias adaptações ao longo da história. Após a cristianização do Império 

Romano, por Constantino, os bispos começam a exercer forte influência política e, com 

o imperador Teodósio, o bispo de Roma centralizou o poder religioso na antiga capital

dos césares - antes cada comunidade cristã, em diversas partes, do Império, era 

independente, mas a união só durou até finais do século X, quando houve uma cisão 

entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla. Seja como for, cria-se um sistema 

hierarquizado de eruditos controlado pela cúria, liderada pelo Papa, e Roma, e pelo 

Patriarca, em Constantinopla. O modelo seguia de perto as diretrizes dadas por Platão 

em A República, e permitiu manter-se parte da estrutura imperial dentro da Igreja, 

mesmo após a queda da Roma dos Césares. Isso serviu de modelo aos senhores feudais 

e às cabeças coroadas da Idade Média.  

No Renascimento, também Thomas Moore, em sua Utopia, atualiza o ideal 

platônico em uma imaginária sociedade perfeita, dirigida por sábios esclarecidos.  

Contudo, a adaptação de maior alcance foi a efetuada pelos iluministas 

franceses. Estes, na disputa travada com a Igreja, negavam que um saber de 

“revelação”, abstrato e especulativo, à semelhança do teológico, daria resultados 

efetivos na liberação do homem das amarras da superstição e do pensamento mágico. 

Ainda assim, os Iluministas adentraram em outra esfera metafísica, pois, para eles, 

apenas o conhecimento racional puro, lógico, atemporal e baseados no experimental ou 

objetivo, consubstanciado no sucesso da ciência, seria a expressão mais clara da 

capacidade da razão superando a especulação. Não passou por eles que esta lógica e 

ciências “puras” poderiam ser meras idealizações influenciadas ou exercidas por uma 
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vontade associada a crenças, pressupostos e condicionamentos emocionais, tradicionais, 

egoístas e encobertos por uma capa de racionalidade condicionada pelo pensamento de 

uma época. 

A proposta iluminista foi o suficiente para que o positivismo, bastante ligado à 

indústria, incentivasse a redução da razão ao seu aspecto meramente instrumental, 

matemático e prático, desconsiderado outras formas de pensar menos massivas e mais 

imateriais, como arte, literatura ou a filosofia.  O paradoxal, contudo, era que a visão de 

mundo mecanicista e determinista por trás deste modelo era tão abstrata e metafísica 

quanto os antigos modos teológicos de explicar a realidade. Ironicamente, Augusto 

Comte parece ter sido vítima disto ao de tê-la utilizado de um modo estranho, se 

lembrarmos de sua aspiração em criar uma nova religião da racionalidade. 

Voltando à fonte platônica, em A República, no livro VII, encontra-se o célebre 

Mito da Caverna, a alegoria que fala sobre os homens condicionados por uma realidade 

de sombras superficiais que, por serem as únicas vivenciadas, são tomadas como sendo 

a própria realidade. Para os iluministas e positivistas, os homens presos na caverna são 

considerados representações das pessoas simples, comuns, sem instrução formal, cujo 

senso de realidade é mero produto das relações estabelecidas ao olhar-se para um 

mundo de aparências superficiais. Um epistemólogo hoje diria que as sombras são 

nossos modelos que se tornam absurdos se tomados como reflexo do real. 

O homem educado, por outro lado, seria representado no mito, para os 

iluministas, pelo homem que rompeu com a ignorância, ascendeu ao mundo exterior e, 

após um primeiro impacto, conhece uma nova realidade, iluminada pelo sol da razão, ou 

seja, libertou-se de uma percepção imperfeita do mundo ao servir-se do conhecimento 

racional cujas conclusões e interpretações baseadas na reflexão estimulada pela 

experimentação são frequentemente opostas às do senso comum.  Para um epistemólogo 

atual, a conscientização de que o mundo estará sempre além de nossos modelos e 

instrumentos de orientação intelectual, abre a consciência a novas nuances e novos 

fenômenos que as sombras do dogmatismo e acomodação cognitiva impedem de 

perceber 

A conclusão da interpretação iluminista é a de que apenas o homem que obteve 

um conhecimento em um nível superior, diferenciando-se pela educação, pode ser 

considerado detentor da “verdade” – no caso, da verdade elaborada pelo conhecimento 
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racional empírico-lógico, considerada como a única válida. O homem “educado” é, 

idealmente, o detentor de um saber que supera o do homem ignorante, ou das pessoas 

que vivem níveis mais baixos da caverna. Só que no mito não são todos os homens que 

estão preparados ou querem obter esta verdade, mas tão somente uma minoria, 

constituindo uma elite diferenciada. Esta é a elite que, para Platão e, posteriormente, 

para os iluministas e positivistas, deveria dirigir a sociedade. 

Por isso, apesar do discurso aparentemente universalista, a razão iluminista foi, 

na prática, direcionada a uma parcela muito pequena da população, com suficientes 

recursos para a dedicação aos estudos, enquanto a maioria iria constituir a base a 

sustentar o sistema socioeconômico sob a direção dos líderes racionais esclarecidos, 

recebendo, quando muito, instrução suficiente apenas para adaptar-se ao trabalho 

assalariado. A proposta de uma educação esclarecedora e realmente universal, atingindo 

a todos, jamais se cristalizou. Ainda hoje os níveis mais altos da educação formal no 

mundo ocidental moderno, por razões históricas, só se faz acessível a uma minoria de 

pessoas (Giddens, 1997), o que mostra que a mesma ideia ainda constitui o substrato da 

política de ensino. 

Mas a mítica do sábio detentor de um conhecimento hermético só bem mais 

tarde seria posta em questão. Marx e o movimento crítico que o seguiu apontou, no 

século XIX, a falácia de certos saberes excludentes, usados para a manutenção de 

privilégios e desníveis sociais. Mas foi necessária uma nova revolução epistemológica, 

ocorrida apenas no século XX, para que se abrissem novas possibilidades de 

compreensão do fazer científico e do papel da ideologia no afunilamento da educação, 

atingido com Popper, Kuhn e Feyerabend, a nova percepção epistêmica de que não 

existe uma verdade absoluta no desenvolvimento acadêmico e científico, sequer a 

garantia de que as teorias científicas sejam essencialmente verdadeiras, para diminuir a 

força do mito do sujeito do suposto saber. Este é membro de uma comunidade que 

produz ou se utiliza de uma área de conhecimento entre outras, que são modalidades de 

explicações produzidas para serem inteligíveis ao intelecto ao se mostram relativamente 

úteis  à previsão e controle de certos fenômenos. As explicações científicas são 

construções intelectuais, trabalhadas dentro de certas regras e convencionadas, em uma 

linguagem apropriada para serem utilizadas por uma comunidade de pares (Alves, 

1991). Apesar de mais elaborada, o conhecimento “perito” é expressão de um mesmo 
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fenômeno psicológico, presente tanto nas pessoas leigas e de senso-comum, quanto nos 

cientistas: a curiosidade.  

Contudo, a força mítico-arquetípica da figura do “sábio” (hoje, do especialista) 

continua a ser utilizada para justificar novas divisões de classes e jogos políticos de 

poder. No caso, ela cria uma divisão politicamente forte entre sistemas peritos e os 

leigos (Giddens, 1997). 

A educação formal burguesa, tal como idealizada pelos iluministas, pretendia 

libertar o homem das malhas da superstição e dos instintos, fazendo-o nadar nas águas 

calmas, impessoais e lógicas da razão pura. Este ideal foi retrabalhando e modernizado 

pelo positivismo de Comte, que transferiu da classe burguesa para a figura dos países 

industrializados a responsabilidade de “civilizar” o restante do mundo impondo-se a 

cultura e a ciência da Europa ocidental, para a garantia da “ordem e progresso”. Este 

ainda é o substrato metafísico, conceitual, presente da educação à economia globalizada 

de nossos dias. 

Usando-se o método da leitura do mundo, de Paulo Freire, com a ajuda da 

epistemologia e da contribuição marxiana (com destaque para Gramsci, Adorno e 

Habermas), podemos ter, na área educacional, um campo que nos permita avaliar como 

e em que grau o conhecimento em geral, e o científico, em particular, realmente tem 

servido ao bem-estar da humanidade como um todo ou, ao contrário, como denuncia 

Horkheimer (2007) e seus colegas da Escola de Frankfurt (Reale & Antiseri, 2006), 

tornou-se em mais um instrumento de dominação e exploração ideológica formal, 

transformando a ciência em cientificismo dogmático.  

Esta questão poderia ser complementada por esta outra: como tal herança tem 

contribuído efetivamente para a Democracia do saber em que as pessoas tenham, de 

fato, melhores meios de participar e decidir sobre as soluções aos problemas e 

necessidades cada vez mais urgentes e tão frequentemente causados por uma minoria de 

pretensos “especialistas”, geralmente vinculados aos interesses de instituições e pessoas 

contrárias aos interesses da maioria? 

Se, pois, como fazem os medias e o discurso da cultura de massas, o 

conhecimento especializado e sua materialização instrumental como tecnologia, é 
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patrimônio comum de todas as pessoas, representando o grau máximo de sofisticação e 

profundidade a que o homem pôde chegar, é possível discutir a realidade factual e social 

desta crença, buscando-se constatar se realmente tal saber democratizou-se ou se, de 

fato, tornou-se acessível a todos.  

Ora, um olhar por mais superficial que seja permite constatar que o saber formal, 

próprio do sistema educativo tradicional, é apresentado em blocos constituídos por 

disciplinas isoladas, fechadas em si mesmas.  No ensino médio e nas universidades, tais 

disciplinas, são apresentadas em cursos isolados cujos professores ou não conseguem 

discutir suas ciências entre si ou estão enfurnados dentro de departamentos estanques, 

como se fossem ordens religiosas independentes. Assim, as instituições de ensino são as 

que mais claramente reforçam o método cartesiano de disjunção, separação e 

fragmentação.  

Fechadas ao redor de seus próprios textos dogmáticos e suas preferências 

teóricas, os departamentos e os centros de pesquisa passam a ser núcleos de 

especialistas, constituindo, na prática, um setor com intensa prática política interna. Esta 

prática objetiva manter o prestígio de seus sistemas peritos, prestígio que emerge da 

diferenciação sobre os saberes do senso comum. O conhecimento dito científico é um 

tipo de propriedade de alguns poucos grupos sociais. Estes, por sua vez, são dominados 

politicamente por determinados pesquisadores e intelectuais, notadamente daqueles que, 

usando do paradigma dominante, refazem várias pesquisas semelhantes polvilhadas em 

publicações especializadas para sedimentar seu nome em meio à comunidade setorial 

em que trabalham. Neste jogo político, os próprios membros selecionam e modelam 

outros novos membros à sua imagem, dando preferência àqueles que apresentem perfil 

em sintonia com a “ordem” teórico-política vigente em cada departamento.  

Os neófitos que aspiram seguir carreira acadêmica, em certas universidades, 

devem dispor, em um primeiro momento, de suficientes condições econômicas para 

adquirir a instrução e o reconhecimento que os venham a tornar também especialistas 

pelo treinamento na graduação e, ainda mais, na pós-graduação, perpetuando o 

processo. Se o peso desta diferenciação já se faz sentir sobre estudantes nas séries 

iniciais e na graduação, porém mais ainda na pós-graduação, seu formato exclusivista se 

exerce ainda mais sobre os “leigos”.  
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Os especialistas estão preocupados em manter o seu status de detentores do 

saber-poder, participando do processo de hermetismo disciplinar, negando-se em 

ampliar horizontes epistemológicos em uma rede transdisciplinar com os demais 

departamentos e especializados (Morin, 2007; 2010 a). No geral, e com raras exceções, 

não se sentem muito à vontade em se engajar no estabelecimento de uma Democracia 

cognitiva.  

Como demonstrou Thomas Kuhn (1996), muitas das pesquisas realizadas nestas 

condições são meras variações de experimentos modelos já conhecidos, ligados ao 

paradigma dominante. Assim, o grosso da produção universitária hoje em dia 

constituem variações de estudos ou pesquisas autovalidantes e autorreferentes. Por 

apresentarem uma linguagem frequentemente “hermética”, tais pesquisas ficam 

praticamente restritas à própria comunidade departamental ou disciplinar onde são 

produzidos, por vezes sendo aceitas para publicação especializada, mas com pouca ou 

nenhuma repercussão social, apesar de parte dos fundos de pesquisa vir do setor 

público. Quando os fundos são repassados por instituições privadas, estas delimitam e 

escolhem o tipo de pesquisa que mais lhes interessa, garantindo antecipadamente que a 

propriedade intelectual do que for estudado, desenvolvido e descoberto passe do 

pesquisador para a empresa patrocinadora. Também esta não pretende que tais pesquisas 

e centros sob a sua influência se engajem em uma Democracia cognitiva. 

Ainda assim, no imaginário popular, a figura idealizada do especialista possui 

grande impacto (Alves, 1991). Logo, o saber e o conhecimento passaram a constituir-se 

em elementos de poder, critério importante da chamada meritocracia. É quase lugar 

comum que representações simbólicas, como os diplomas e os títulos, associadas aos 

graus de formação ou mero acúmulo de conhecimento sejam entendidas como sinônimo 

de competência profissional e pessoal. 

Hoje, a fragmentação dos saberes tornou extraordinariamente difícil o 

entendimento do discurso, baseado na especialização, dos técnicos e dos “sistemas 

peritos” (Giddens, 1997). Na verdade, o discurso especializado se torna tão 

diferenciado e esotérico que confunde mesmo os membros da própria comunidade 

científica, nas subdivisões de suas áreas, como esclarece Boaventura de Sousa Santos: 
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O avanço da especialização torna 

impossível ao cientista, e já não apenas ao 

cidadão comum, compreender o que se passa (e 

porque se passa) à volta do habitáculo (cada vez 

mais estreito) (Sousa Santos, 1989: 13).  

Os sistemas peritos surgem, portanto, como produto do desenvolvimento dos 

saberes, transformados em sistemas simbólicos de poder político, uma resultante da 

divisão social de trabalho e da divisão de classes. O consequente aumento na 

especialização aprofunda o fosso entre os detentores do saber-poder e os leigos.  

As respostas às questões elencadas sobre se o atual estado dos saberes formais 

representam um instrumento de libertação ou, ao contrário, uma nova forma 

instrumental de ideologia cientificista, e se tal herança tem contribuído para uma 

melhora da conscientização ativa das pessoas para com os problemas atuais serão 

negativas: 

a) a liberdade ideal de um conhecimento disponível e em favor de todos se choca 

com a realidade de uma espécie de corporação formada pela comunidade de 

especialistas que, em grande parte, apresentam uma atitude cientificista, fazendo do 

conhecimento um instrumento de jogos políticos, acessível a apenas uma minoria 

selecionada de pessoas;  

b) este processo abre espaço ao desnível meritocrático, o que impede ou dificulta 

às pessoas (e mesmo a outros especialistas) de ter uma visão abrangente, geral e coesa, 

da situação do processo de construção dos saberes, reforçando o modelo fragmentador 

de produção e transmissão do conhecimento. Isto dificulta a comunicação 

interdisciplinar, tornando ainda mais difícil o desenvolvimento de uma visão 

transdisciplinar geral.  

A conclusão óbvia é a de que o acesso ao saber, especialmente ao universo do 

saber superior, é, em essência, seletivo, elitista e, portanto, não democrático. Tal estado 

reflete e é incentivado pela estrutura do sistema socioeconômico, intensificado no atual 

estágio do neoliberalismo, contexto em que se insere o sistema de educação ocidental.  

Portanto, as consequências reais de uma educação disciplinar, baseada na análise 

cartesiana e na idealização da razão instrumental, foram opostas aos esperados pelos 
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enciclopedistas, filósofos iluministas e pensadores positivistas, causando novas formas 

de opressão, alienação e desorientação entre as pessoas.  

10 - Ultrapassando a razão instrumental 

Em uma educação efetivamente transdisciplinar, é possível transcender-se o 

maniqueísmo imposto pela tradição cartesiana que separou a razão da sensibilidade. Se 

realmente faz parte do projeto educativo a autonomia dos educandos, é preciso, por 

meio do diálogo, priorizar a integração dos aspectos afetivos aos racionais e não mais 

desconsiderá-los como inexistentes ou secundários.  

O resgate do conhecimento humanista e da arte se torna necessário como 

elemento pedagógico. 

Como é sabido desde Shakespeare, e como diz 

Geneviève Mathis, “uma única obra literária encerra um 

infinito cultural que engloba ciência, história, religião, 

ética...” É o romance que expande o domínio do dizível 

à infinita complexidade de nossa vida subjetiva, que 

utiliza a extrema precisão da palavra, a extrema sutileza 

da análise, para traduzir a vida da alma e do sentimento. 

É no romance ou no filme que reconhecemos os 

momentos de verdade do amor, o tormento das almas 

dilaceradas, e descobrimos as profundas instabilidades 

da identidade, como em Dostoievski (Morin, 2010a: 

49). 

A ênfase mecanicista de uma racionalidade instrumental levou à falsa percepção 

de que apenas o saber científico, quantitativo e objetivo, seria o mais válido, o único 

digno de ser chamado de conhecimento. Isso levou a desconsiderar os demais tipos de 

saber, incluindo o artístico e filosófico.  

Mircea Eliade (1996) e Paulo Freire (1994) concordam em que a ênfase 

cientificista levou a se pensar e a agir com os artistas, sejam eles músicos, poetas, 

romancistas, pintores, como se estes fossem meros promotores de recreação, como se as 

suas obras não revelassem qualquer coisa a dizer e a mostrar da realidade ou sobre o 
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homem. Na verdade, ocorre o oposto: a literatura e as artes revelam de fato não só  

aquelas instâncias que dão suporte à racionalidade, mas também a todo o universo 

espiritual que dá enlevo e ânimo à vida. 

Foi necessária a ação de filósofos como Nietzsche (1978) e do sucesso da 

psicanálise para se perceber que os artistas, por vezes muito mais que os cientistas, são 

os que mais desvelam a complexidade da alma humana e de suas aspirações mais 

nobres, o que Edgar Morin, como na citação acima transcrita, também endossa em suas 

obras. Morin aponta, pois, para a necessária complementaridade entre a razão e a 

sensibilidade para a maturação do homem integral. A mesa necessidade é exposta por 

Paulo Freire em várias de suas obras (2002; 2010) 

Mediante um aprendizado dinâmico, frequentemente, para além da sala de aula, 

baseado na realidade vivida, na interação com os semelhantes e com o meio em que se 

vive, transforma-se o saber em um direito humano realmente presente e não em um 

privilégio a ser conquistado por uma minoria.  

Tal ideia implica um posicionamento político e não condiz com a realidade 

escolar tradicional nem com a formação técnica atual, pois, na maioria dos casos, à 

medida que o educando se insere no sistema de ensino, enfrenta os desafios de um 

verdadeiro “afunilamento”: o acesso aos conhecimentos mais “elevados” torna-se 

restrito a um grupo de poucos, considerados preparados para receber tais ensinamentos, 

em uma meritocracia tendenciosa. 

 

Vemos em Freire a preocupação constante com a educação não por si mesma, 

mas como instrumento e estímulo para que o educando se torne pessoa e sujeito 

consciente das ações sociais que o conformam e formam junto ao seu meio. Sua 

preocupação é a da luta contra a alienação, baseada na profunda certeza da capacidade 

da razão sensível, que tem sempre a potencialidade de transcender-se, contribuindo, 

horizontalmente, para a formação de um mundo mais justo, à medida que se faz mais 

consciente. A meritocracia, para Freire, é mais uma maneira de impor uma elitização 

verticalista e profundamente antidemocrática ao introjetar no leigo uma visão de 

“incompetência” e o consequente sentimento de inferioridade. 

Toda a proposta de educação popular deste autor insiste na questão de um 

fortalecimento da capacidade do autoconhecimento conhecendo-se também o mundo 

em que se vive: “Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 2000a: 47). 
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O saber não é um direito para poucos, mas uma possibilidade para todos. Se o sistema 

dominante insiste na meritocracia, a abordagem progressista insistirá ao máximo na 

Democracia real, cognitiva e política. 

Esta reflexão é exatamente o que Freire propõe como sendo a “Educação 

Problematizadora” (2009), que aspira a contribuir com o proceso inverso ao do 

paradigma mecanicista, ou seja, ajudar na  humanização de mulheres e homens em um 

mundo impessoal, competitivo, frio e mecânico. 

Freire fez na prática o que Morin concebeu na teoria, ou seja, a da educação 

como ação em que as divisões entre diversas disciplinas nada mais são que expressão de 

um estágio histórico.  

Uma educação só é válida se for viva, se for dinâmica, reflexiva, objeto 

permanente de reavaliação e reconstrução, tomando a vida como critério maior de 

validade e, por meta, a possibilidade de autonomia intelectual e volitiva do sujeito que 

aprende.  

Sobre isso, Morin aponta o fascínio que tem pelas disciplinas da vida e da 

humanidade de tal maneira que parece estar discursando indiretamente sobre a prática 

dialógica de Paulo Freire: 

Em vez de destruir as curiosidades naturais a toda 

consciência que desperta, seria necessário partir das 

interrogações primeiras: o que é o ser humano? A vida? A 

sociedade? O mundo?  A verdade? 

A finalidade da “cabeça bem-feita” seria beneficiada 

por um programa interrogativo que partisse do ser humano. 

É interrogando o ser humano que se descobriria sua 

dupla natureza: biológica e cultural.  Por um lado, seria dado 

início à Biologia; daí, uma vez discernido o aspecto físico e 

químico da organização biológica, seriam situados os domínio 

das Física e da Química; depois, as ciências físicas conduziriam 

à inserção do ser humano no cosmos. Por outro lado, seriam 

descobertas as dimensões psicológicas, sociais, históricas da 

realidade humana. Assim, desde o princípio, ciências e 

disciplinas estariam reunidas, ramificadas umas às outras e o 
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ensino poderia ser o veículo entre os conhecimentos parciais e 

um conhecimento global. De tal sorte que a Física, a Química e 

a Biologia possam ser diferenciadas, ser matérias distintas, mas 

não isoladas, porquanto sempre inscritas em seu contexto 

(Morin, 2010a: 75). 

 

Reiteramos mais uma vez: a proposta moriniana de um paradigma da 

complexidade é inteiramente compatível com a da epistemologia e prática da educação 

de Freire.  

Ambos buscam dialogar e fazer com que se comuniquem os saberes de tal modo 

que se redescubra uma cooperação e entendimento entre saber e fazer, e em que o ser 

humano é, ao mesmo tempo, criador e usuário de cultura, ciência, história e destino 

comum. 

 

11 – Freire e Morin como epistemólogos 

 

A conscientização através de um processo de compreensão da realidade em uma 

abordagem democrático-dialógica permite aos educandos perceberem melhor as ideias e 

crenças subterrâneas que sustentam concepções de mundo que criam as formas de 

opressão e diferenciação social incompatíveis com o bem-estar ambiental, psíquico e 

emocional das pessoas.  

O atual estado fragmentário, já o discutimos, é devedor de uma precisa forma de 

“ver” ou conceber o mundo e este é tributário do paradigma dominante no ocidente (e 

agora, em todo o mundo), por mais de trezentos anos. 

 

Um paradigma impera sobre as mentes porque 

institui os conceitos soberanos e sua relação lógica 

(disjunção, conjunção, implicação), que governam, 

ocultamente, as concepções e as teorias científicas, 

realizadas sob seu império (Morin, 2010a : 114). 

 

Um paradigma pode ser mais geral ou mais centrado em certas áreas, mas quase 

todas elas tentam emular a base filosófica presente na física clássica newtoniana e na 

filosofia mecanicista de Descartes. Na verdade, existe uma simbiose e cooperação entre 
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o paradigma superestrutural e a infraestrutura econômica, ambas se retroalimentando

constantemente. 

Desde os governos conservadores de Reagan e Thatcher, com sua política 

neoliberal do estado mínimo em favor do livre mercado, fortalecida após a queda do 

Muro de Berlim, o avanço das propostas reducionistas, técnicas e puramente 

economicistas, vem incrementando uma burocracia utilitarista que vem lançando o 

mundo em um redemoinho de incertezas e em uma espiral de exigências que acentuam 

o desencaixe das pessoas de nichos tradicionais. A crise mundial econômica, em

diversos níveis, , está ai para demonstrar isso (Morin, 2010b; 2011). 

O discurso neoliberal é técnico, produtivista. As necessidades, aspirações e 

valores humanos são desconsiderados neste quadro e os direitos trabalhistas e sociais 

são vistos como expressões negativas, despesas e impedimentos que devem ser 

minimizados ou totalmente eliminados para o bem não das pessoas físicas, mas das 

jurídicas, empresas e instituições financeiras transnacionais. 

Tal situação exige uma ação crítica que há de refletir no pensamento 

pedagógico, em sua vertente progressista, um posicionamento que muitos, adaptados à 

estrutura dominante, consideram perigoso e que se evidenciam por meio da elaboração 

de duas perguntas básicas: Que tipo de pessoa queremos formar? Para que tipo de 

mundo?  

Estas questões desconsideram a inexistente neutralidade axiológica e exigem 

uma escolha, uma tomada real de posição por parte dos educadores. Exatamente por que 

se voltam para o ser humano concreto, exigem o resgate do papel de valores humanistas, 

focado nas potencialidades mais positivas do ser, em uma época em que todos os sonhos 

e utopias foram solapados e desacreditados por uma “globalização” econômica, 

pretensiosamente racional e inexorável, que se dizia “neutra”, mas que sempre foi, na 

prática, mecanicista.  

A destruição do sonho, da confiança na capacidade de mudar, é uma das táticas 

mais eficazes para levar as pessoas ao conformismo. Pessoas acomodadas em um 

sistema social burocratizado, com uma fina pintura ocasional de Democracia, são as 

mais dóceis e fáceis de manobrar.  

O hedonismo individualista distorce a percepção da realidade: tudo se reduz a 

um processo de consumismo e demonstração de poder aquisitivo para se atingir o 

simbólico status estereotipado de pessoa bem sucedida. Obviamente, como ocorre com 
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a educação, também o acesso ao trabalho compatível a este estilo de consumismo é 

afunilado para manter a maior parte das pessoas preocupadas em sobreviver, aspirando 

a um dia chegar a este mesmo quadro de “sucesso”, baseado no consumismo. Ao 

administrar esta ilusão a minoria que se beneficia do sistema neoliberal mantém seu 

controle sobre toda a sociedade. 

 

As atuais fórmulas de austeridade fiscal impostas pelo sistema financeiro em 

suas elaborações estatísticas voltadas a países como Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e 

Itália demonstram isso à exaustão. Toda a tradição democrática europeia passa, na 

prática, a ser desconsiderada ou mesmo explicitamente atacada e em seu lugar são 

impostos planos e imposições “racionais”, elaboradas por “especialistas”, planos que 

devem ser rigidamente seguidos pelos governos locais e protegidas de qualquer tipo de 

questionamento, tudo isso sob o controle de burocratas externos, de outros países, 

utilizando-se dos medias para propagar que tal sistema e suas politicas de austeridade 

dizimadora é algo inevitável, ou mesmo “natural” e “necessário”.  

A única explicação emitida e tolerada é a de que as coisas são assim 

simplesmente porque não pode ser de outra forma. A cenoura apresentada em frente ao 

cavalo faminto para força-lo a marchar é a alegoria perfeita deste momento.  

A pedagogia para a libertação de Paulo Freire é também uma práxis de 

apreensão, reconhecimento, discussão e denúncia dos paradigmas e seus pressupostos 

implícitos que impõe formas de opressão e de negação dos potenciais humanos. Seu 

foco teórico muitas vezes se concentra no desvelamento das causas e consequências dos 

processos socioeconômicos fragmentadores, mas não se permite acomodar apenas a 

estes. Sua visão abarca as relações socioeconômicas com a produção dos saberes, em 

especial o científico e tecnológico e como estes afetam, de modo positivo e negativo, as 

pessoas.  

Freire busca denunciar em seus últimos livros a forma como o discurso 

cientificista e sua ênfase determinista expressa-se na crueldade e abuso para com os 

menos afortunados e os excluídos, atingindo sua face mais cínica no atual estado de 

alienação global intitulado neoliberalismo (Freire, 1994; 2007; 2010).  

 

A afirmação de que “as coisas são assim porque 

não podem ser de outra forma” é odientamente fatalista, 

pois decreta que a felicidade pertence apenas àqueles 
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que têm poder. Os pobres, os deserdados, os excluídos 

estariam fadados a morrer de frio, não importa se no Sul 

ou no Norte do mundo. 

Se o poder econômico e político dos poderosos 

desaloja os fracos dos mínimos espaços de 

sobrevivência, não é porque assim deva ser; é preciso 

que a fraqueza dos fracos se torne uma força capaz de 

inaugurar a justiça. Para isso, é necessária uma recusa 

definitiva do fatalismo. Somos seres da transformação e 

não da adaptação. 

Não podermos renunciar à luta pelo exercício 

de nossa capacidade e de nosso direito de decidir e de 

romper, sem o que não reinventamos o mundo. (...) 

Somos seres condicionados, mas não determinados. É 

impossível entender a História como tempo de 

possibilidade se não conhecemos o ser humano como 

ser de decisão, da ruptura. Sem esse exercício não há 

como falarmos em ética (Freire, 2007: 23). 

Embora voltada mais para a libertação das classes oprimidas, sua proposta de 

contínuo desvelamento da realidade e autonomia cognitiva é pensada para a todos, já 

que todos somos humanos e temos direito à educação e ao desenvolvimento integral de 

nossas potencialidades integrativas, nossas capacidades para ser-mais e, ainda mais, ele 

é um teimoso otimista que confia em que todos podemos ser solidários e viver a 

profundidade do contato e da cooperação acima das mesquinharias que nos separam. 

A crítica ao formato cientificista, portanto, ideológico, dos saberes tal como 

utilizados pelo neoliberalismo para justificar sua exploração e violência sobre as 

pessoas e sobre a natureza toma um formato irônico, mas igualmente urgente e 

denunciador, em Edgar Morin: 

O conhecimento especializado é em si mesmo 

uma forma particular de abstração. A especialização 

abstrata, ou seja, ao ato de extrair um objeto de um 

campo determinado, rejeita as ligações (...), insere-o em 

um setor conceitual abstrato, que é o da disciplina 
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compartimentada, cujas fronteiras rompem 

arbitrariamente a sistemicidade (a relação de uma parte 

com o todo) e a multidimensionalidade dos fenômenos. 

Ela conduz à abstração matemática que produz uma 

cisão de si mesma com o concreto, de um lado 

privilegiando tudo o que é calculável e formalizável, de 

outro, ignorando o contexto necessário à inteligibilidade 

de seus objetivos. 

Assim, a economia, que é ciência social 

matematicamente mais avançada, é a ciência social e 

humanamente mais retrógrada, pois se abstraiu das 

condições sociais, históricas, políticas, psicológicas, 

ecológicas, inseparáveis das atividades econômicas. É 

por essa razão que seus experts são cada vez incapazes 

de interpretar as causas e consequências das 

perturbações monetárias e oscilações das bolsas de 

valores, de prever e predizer o curso da economia, 

mesmo a curto prazo. Como disse Galbraith, “a única 

função das previsões econômicas é fazer a economia 

parecer respeitável” (Morin, 2001: 47-48). 

 

É, necessário, portanto, o reconhecimento de que em uma educação voltada para 

a dialogicidade, à vida e a transdisciplinaridade, é imprescindível uma posição política 

séria e criticamente acima do canto de sereia do discurso cientificista e do 

neoliberalismo.  

Esta tomada de posição, que é difícil ante a estrutura dominante, pode se 

fortalecer diante de uma sólida fundamentação epistemológica. Afinal, sendo a 

epistemologia o estudo do conhecimento e de suas características, e a educação, o meio 

pela qual as pessoas aprendem a compreender e a elaborar novos conhecimentos, 

Epistemologia e Educação deveriam formar uma unidade complexa. 

 

12 – Considerações finais 

 

Uma nova percepção de realidade, incluindo a vida e a cultura, que seja 

essencialmente relacional, mais aberta e em contínuo diálogo e reflexão constante, leva 
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ao questionamento da continuidade de um modelo de educação baseada no velho 

método de compartimentalização, impessoalização e disjunção de disciplinas, 

formalizadas em uma ótica instrumental.  

A nova perspectiva sistêmica, ecológica, típica da percepção orientada para o 

transdisciplinar, exige a coragem de desafiar tradicionais estruturas de pensar que se 

associam mais ao abstrato que ao real do drama planetário. Exige coragem de, 

mantendo a capacidade de diálogo, construir-se coletivamente a substituição da 

compartimentalização pela integração, do isolamento pela comunicação, equilibrando a 

verticalização da especialização pela horizontalidade transdisciplinar que interessa a 

todos, contextualizada, aberta e em contínua expansão.  

O desafio, contudo, é dificultado pelo enrijecimento e condicionamento do 

pensar em mais de três séculos de domínio do paradigma cartesiano, núcleo da razão 

instrumental, e de um sistema econômico explorador e redutor da vida a números. 

Mesmo uma parcela dos educadores mais progressistas, que também foram educados no 

tradicional modelo disciplinar, podem apresentar resistências sutis ante as novas 

modalidades democráticas de ensino. A dificuldade é recursiva, pois, como afirma 

Morin (2010 a; 2013), não se pode reformar uma instituição, como a escola, sem antes 

haver mentes reformadas, mas é difícil haver mentes reformadas sem que haja alguma 

reforma nas instituições de ensino. Mudar a percepção não é fácil porque não é fácil o 

questionamento de velhos modelos e antigas “certezas”. 

A solução não se dá sem conflitos. O que ocorre atualmente é que, diante do 

impasse atual, as pessoas mais amadurecidas, possuidoras de uma personalidade mais 

questionadora, começam a propor mudanças que repercutem inicialmente muito pouco, 

mas elas vão juntando-se diante dos novos desafios e novas ideias e, assim, começam a 

fazer ouvir a sua voz. Se estas pessoas também promovem uma prática que efetivamente 

demonstra dar conta de problemas em que a ação e o modelo tradicional parecem falhar, 

temos então o início da reforma do pensar exemplificado pela prática que poderá levar à 

reforma das instituições de ensino. Incentiva-se a reforma das mentalidades, o que 

implica uma dialética visível pelo despertar de inúmeras resistências por parte dos 

acomodados ao velho paradigma. Contudo, as primeiras ações podem dar início a uma 

série de ondas que não permitem mais o retorno ao mesmo ponto inicial.  
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Podemos tomar o exemplo de Paulo Freire como uma ilustração desta dinâmica: 

diante de sua ousadia em mudar o foco do processo educativo, do professor e da cartilha 

para o educando usando-se das “palavras geradoras” extraídas de seu mundo cultural, 

ele conseguiu dar voz e segurança aos “excluídos”, ativando inevitavelmente todo um 

processo de resistência e oposição que, apesar de ameaças, não conseguiu impedir que 

outros educadores insatisfeitos com o modelo padrão encontrassem no educador 

brasileiro um foco de orientação e exemplo de um trabalho pedagógico essencialmente 

aberto, problematizador e libertador e isso repercutiu no mundo inteiro.  

A simbiose entre paradigma e política educativa, sua inércia e resistência diante 

de novas ideias e formas de abordagem educativa questionadoras do modelo vigente, foi 

bem apresentada por Edgar Morin em um dos seus mais recentes livros, A Via: 

 

Evidentemente, serão necessários muito tempo, 

debates, combates e esforços para que a revolução do 

pensamento, que se fragmenta por toda parte na 

desordem, assuma uma feição definida. Por isso, seria 

possível acreditar que não existe relação entre esse 

problema e a política conduzida por um governo. O 

desafio da complexidade do mundo contemporâneo 

constitui um problema-chave do pensamento e da ação 

políticos (Morin, 2013: 192). 

 

 

Não deixa de ser significativo que o sistema político e os interesses de uma 

classe social pressione para que disciplinas que mais facilmente contribuem para o 

desenvolvimento de um pensamento transdisciplinar, como a Filosofia e a Sociologia, 

entre outras, sejam atacadas e pressionadas para ficarem de fora do currículo dos cursos 

escolares sob o pretexto de que estas são facilmente utilizadas como instrumentos de 

divulgação de ideias marxistas e socialistas. É o que ocorre no Brasil, onde empresários 

e setores da grande mídia, como a Revista Veja, incentivaram uma ação recente contra 

estas disciplinas nas escolas públicas e privadas do estado de São Paulo77, o mais 

                                                 
77 Pode-se conferir a matéria da citada revista Veja, assinada por Reinaldo Azevedo e intitulada “O Brasil 

precisa de menos sociólogos e filósofos e mais engenheiros que se expressem com clareza”, na Internet, 

em: <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-brasil-precisa-de-menos-sociologos-e-filosofos-e-

demais-engenheiros-que-se-expressem-com-clareza/>. Acessada pela última vez em 11 de outubro de 

2013. 
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conservador e reacionário do país, o que demonstra a existência de uma resistência 

fóbica e política contra qualquer tipo de conteúdo disciplinar e prática pedagógica onde 

a problematização humana em seu contexto social e epistemológico seja levada em 

consideração. 

Ainda assim, como afirma Morin (2009 a; 2009 b), se os estudos da matemática, 

do vernáculo e das ciências contribuem para a inserção do estudante na vida social e, o 

que para muitos é o essencial, o ensino técnico especializado ajuda na inserção no 

mercado de trabalho, com a marginalização de disciplinas como filosofia, sociologia, 

história e literatura, falta cada vez mais à educação a apresentação de saberes que 

permitam o aluno sentir e identificar-se com a presença do outro, seu semelhante. Sem 

estes elementos que permitam a reflexão e o insight, a distorção cognitiva voltada ao 

individualismo trará novamente, como já vem ocorrendo, um retorno do fascismo e do 

fundamentalismo, duas faces de uma mesma moeda ao serviço da conservação do status 

quo tradicional. 

A execração de disciplinas essencialmente reflexivas, por motivação política, é 

mais uma das ações reacionárias voltadas a impedir ao educando a capacidade de 

desenvolver empatia e uma visão crítica que o capacite a enfrentar os problemas 

fundamentais e globais em que ele participa como indivíduo, cidadão e ser humano 

(Freire, 2010; Morin, 2013). Portanto, os educadores associados aos ideais 

progressistas, democráticos e transdisciplinares, por conta de seu potencial político 

libertário, devem estar cientes de que encontrarão diferentes e constantes dificuldades 

no seu fazer educativo até que os ideais transdisciplinares consigam estar 

suficientemente espalhados e inseridos em grande parte na sociedade. 

É necessário reagir ao processo de massificação e alienação por meio de uma 

educação humanista transdisciplinar que, mostrando o esgotamento do antigo modelo, 

ajude a transcender o maniqueísmo imposto pela tradição cartesiana que separou a razão 

da sensibilidade. Se realmente é parte do projeto educativo a autonomia dos educandos 

e se queremos superar os limites frios e impessoais da atual sociedade mecanicista é 

preciso, por meio do diálogo, priorizar a integração dos aspectos afetivos aos racionais e 

não mais considera-los como inexistentes ou secundários. Neste caminho, o resgate dos 

gigantes universais da filosofia, da literatura, da música, do teatro e das demais artes 

juntamente com a abertura aos sistemas de tradição ocidentais e orientais trará uma 
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nova maneira de ver o mundo e ajudará a desenvolver a inteligência emocional, a noção 

da riqueza da diversidade humana e a maturação da interação interpessoal. 

 

O historiador Arnold Toynbee reforça a necessidade de superação da ênfase 

puramente mecanicista para o reequilíbrio das capacidades humanas, reerguendo sua 

dignidade e nobreza ética em um relacionamento amoroso com sua cultura, com sua 

vivência interpessoal e com seu meio, ao dizer que 

 

A dignidade humana não pode ser obtida no 

campo da tecnologia onde os homens são tão hábeis. 

Ela só pode ser conquistada no campo da ética e o 

progresso ético é medido pelo grau em que nossos atos 

são pautados pela compaixão e pelo amor e não pela 

cobiça e agressividade (Toynbee & Ikeda, 1976: 346). 

 

Tal ideia implica posicionamento crítico, portanto, político, pronto a enfrentar a 

ideologia massacrante que nos é imposta. Não há como fechar os olhos a isto: o acesso 

aos conhecimentos mais “elevados”, incluindo o acesso à arte dita erudita,  é restrito a 

grupos selecionados, considerados preparados para receber tais conhecimentos, criando 

uma legião de excluídos, os aculturados e os leigos, e uma meritocracia comprometida 

com o mercado que a privilegia.  

Esta meritocracia se cristaliza pelo uso econômico do conhecimento, no qual o 

saber e a especialização se transformam em mercadorias a serem exploradas em 

corporações e instituições diversas, mas sempre com fins lucrativos (direta ou 

indiretamente). 

 

Freire fez desde fins dos anos 50, na prática, o que Morin concebeu na teoria a 

partir do início dos anos 90, ou seja, a de entender a educação não como cópia para 

reposição de um sistema previamente estruturado, baseado na transmissão mecânica de 

informações, mas como processo que leva em consideração o envolvimento integral do 

educando como autor e protagonista real de seu crescimento, tanto como agente efetivo 

de modificação da História.  

As disciplinas plurais estão separadas devido a um estado de fragmentação 

metodológica historicamente elaborada. Daí decorre a importância do reconhecimento 
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da condição humana, do ensino da identidade terrena, da prontidão ao enfrentamento 

das incertezas, do desenvolvimento da dialogicidade que permita a compreensão que, 

finalmente, fundamente a ética do gênero humano (Morin, 2000), gênero que por ações 

e reações, produz a História e suas transformações. 

A proposta moriniana de um paradigma da complexidade é inteiramente 

compatível com a da epistemologia da educação libertadora de Freire. Em outras 

palavras, em Freire e Morin, a interdisciplinaridade reflexiva leva a uma percepção 

transdisciplinar efetiva da realidade. 

Assim como Freire, Morin aposta na capacidade curiosa e criativa do educando. 

Para ele, os estudantes ainda não institucionalizados têm uma mais facilidade de 

perceber as coisas em um contexto vivo (Morin, 2010a).  

Em termos de políticas públicas, uma educação baseada numa visão sistêmica 

poderá ser um poderoso contrapeso ao pensamento disjuntivo e desarticulado, comum 

no modelo de gestão liberal. Sua capacidade de apreender as relações sutis entre 

diferentes esferas sociais e produtivas, e a dinâmica de retroalimentação entre infra e 

superestrutura, permite localizar deficiências concretas e entender a rede de relações que 

a produz, permitindo a construção de processos de intervenção em problemas 

educacionais de acordo com a realidade social. 

As consequências da aplicação de uma visão sistêmica, transdisciplinarmente 

orientada, na formação de educadores, por sua vez dominado quase religiosamente por 

especialistas agrupados em departamentos fechados, são apenas parcialmente possíveis 

de serem previstas, mas é possível reconhecer alguns desafios.  

O primeiro destes desafios se traduz no fato de que os novos educadores 

precisam se reeducar permanentemente para o reconhecimento de que a educação e os 

saberes estão em um permanente processo de devir. Isso exige que existam, nas 

universidades, suficientes “rebeldes” já familiarizados com a epistemologia, a filosofia e 

uma pedagogia crítica para estimular e ajudar o desenvolvimento de novos educadores 

curiosos e rebeldes, em contínua reflexão sobre a ação de educar e sobre a constante 

transformação e atualização do saber.  
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Um educador crítico e sistêmico deve ser, por princípio, um antidogmático, 

capacitando-se continuamente a aprender mais e reaprender ou reavaliar o já assimilado, 

estando suficientemente flexível para reformular suas estratégias no enfrentamento ante 

novos problemas e desafios.  

Neste ponto, destacamos que um estudo aprofundado de epistemologia e 

sociologia do conhecimento, em um currículo que permita uma familiaridade com as 

ideias pedagógicas de Freire em comparação com a interligação dos saberes em Morin, 

forneceria ao futuro educador a preparação conceitual necessária para não apenas atuar 

como educador, mas como debatedor junto às diferentes esferas do conhecimento, de 

modo criativo e crítico. 

Outro ponto, mais difícil do que aparenta, é o da mudança de referencial no 

processo de educar associada ao modelo conceitual ou cultural de educando. Se o centro 

da atividade está apoiado na capacidade deste em construir o conhecimento a partir de 

sua própria bagagem vivencial, o educador terá de trabalhar para criar conexões entre o 

conteúdo curricular e situações concretas, integrando estes conhecimentos de forma a 

que o aluno perceba neles a presença de sua própria bagagem cultural. Isto, obviamente, 

é mais demorado e difícil que a abordagem tradicional, que vê o aluno como alguém 

que chega à sala de aula ignorante e que, portanto, bastaria reproduzir-se o hábito de 

“depositar” o conteúdo disciplinar sem contextualização, sem problematização.  

Mas o diálogo e debates entre educadores acostumados à constante reflexão 

sobre as capacidades humanas e sobre o alcance sempre renovado de novas teorias e de 

suas estruturas complexas, multidimensionais, pode garantir o suficiente de humildade e 

a necessária abertura de aceitação do educando enquanto pessoa para evitar o cômodo 

hábito do ensino por mero depósito de informações.  Ser educador, portanto, é sempre 

estar se reciclando, reaprendendo tanto com os alunos quanto com seus pares, 

reconhecendo-se como permanente aprendiz e mesmo assim permanente ativista mesmo 

diante do descaso oficial ante estes abnegados profissionais da educação. 

O aspecto crítico, o mais difícil, desta abordagem é a proposta do total abandono 

da velha escola “bancária”, interrompendo a série ininterrupta de cópias sem fim e sem 

reflexão de conteúdos, pondo em seu lugar uma nova forma de relação dialógica, onde o 

professor passa a ser um facilitador e acompanhante do processo de descoberta do 

mundo por meio do debate e da investigação curiosa, não mais como uma autoridade 

inacessível.  
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Nem todo professor consegue ser um educador, no sentido proposto por Freire e 

Morin. O complexo de poder ou de inferioridade, além das próprias preferências 

ideológicas, não permitem a um número ainda elevado de profissionais de educação 

assimilar as propostas construtivistas, progressistas e transdisciplinares dos autores em 

foco. Isto também precisa ser reconhecido. Professores atrelados ao paradigma 

tradicional não serão necessariamente professores ruins ou incompetentes. É preciso 

reconhecer isso e abrir espaço às limitações adaptativas de cada profissional da 

educação. Mas o foco geral deverá ser o de desenvolver novos educadores-facilitadores 

para uma mudança cultural das mentalidades ao máximo. 

Da estreiteza sufocante de uma educação meramente “domesticadora” e pré-

estabelecida rigidamente, associada a um espaço físico impessoal, busca-se passar para 

uma educação em processo, partindo do indivíduo que se vê também como parte de 

uma turma de pessoas (não de meros alunos), depois de uma classe social e membro de 

uma cultura, de uma nação e de um planeta-lar. 

A obra de autores como Paulo Freire e Edgar Morin são expressões da 

resistência à patologia social que, cada vez mais voltada para a produção impessoal, 

vem negando a vida, a singularidade, a criatividade.  

Extremamente ricas e cheias de peculiaridades, que se fazem sempre novas e 

instigantes a cada nova leitura ou reflexão, as propostas de Freire e Morin levam os 

novos educadores a se comprometerem com as possibilidades do futuro e não com a 

perpetuidade do passado, reiterando a importância de reconhecer-se o presente. Nesta 

dinâmica, o educador não pode mais se ver como um detentor do saber como algo, um 

objeto acabado, já que no processo ele também aprende com os alunos. Estes, por sua 

vez, descobrem-se mais capazes de produzir e descobrir ao se verem como 

coeducadores e pesquisadores competentes.  

Descartando a velha fórmula que equaliza aprendizado com reprodução, a nova 

educação se volta para a autonomia do educando, levando em consideração seus 

problemas e interesses no desenvolvimento de planos de aula e projetos didáticos, 

dando-lhe a responsabilidade democrática de decidir parte do que querem aprender, 

estimulando a capacidade de união com outros na solução de problemas e 

desenvolvendo estratégias de pesquisas, concretizando e renovando o processo de 

aprender a aprender continuamente. 
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Consequências mais amplas de tal modalidade democrática de educação se 

fariam sentir nas esferas administrativas da escola e, com o tempo, em um efeito 

dominó, passariam a ser sentidas e discutidas fora da escola, servindo de exemplo a 

outras modalidades organizacionais, fazendo o caminho inverso do que ocorre na 

estrutura das politicas educacionais atuais.  

 

Claro, tudo isso é uma possibilidade, um talvez sim, uma incerteza, mas já é 

muito reconhecer que a emergência de uma nova mentalidade e de um novo modo de 

ver o mundo supera a visão tradicional mecanicista areja a mente, que deixa de fazer um 

esforço de emulação da máquina para tornar-se novamente humana, potencialmente 

estimulando a capacidade de reverter boa parte do estrago que a ênfase fragmentadora, 

disjuntiva e desumana do antigo sistema referencial provocou. 

 

Seja como for, é preciso reconhecer que a obra de Freire e Morin aliam-se na 

revalorização do ser humano. Ambos procuram desenvolver integralmente o aluno, 

dando-lhe os meios da discussão, do debate, da problematização, da partilha, da imersão 

no contato interpessoal e na herança cultural, para o desenvolvimento das suas 

potencialidades cognitivo-criativas e afetivas, tornando-o apto para viver e participar de 

modo tolerante e renovador de uma sociedade reconhecidamente formada por diferenças 

apesar da pressão homogeneizante do paradigma mecanicista dominante.  

 

Pensar em uma nova educação não apenas pautada pelo virtuosismo técnico, 

mas também pela ética da humanidade e na confiança nas capacidades de compaixão, 

partilha e amor, é tomar a posição de confiança em um novo amanhã, numa perspectiva 

de participação efetiva na criação deste.  

 

Não servisse esta nova visão senão para renovar as esperanças e os esforços por 

uma educação de qualidade para todos, ainda assim isso já seria o suficiente para 

inscrever os nomes de Paulo Freire e Edgar Morin entre os maiores pensadores-

educadores da História.
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