




segue enxergar o ser humano como um 
todo. "Ela é muito boa na criação de re-
médios, vacinas. Mas é especializada de-
mais. Os médicos não são capazes de ver 
um organismo total, uma pessoa no seu 
ambiente social, ela é cortada em pedaci-
nhos. Os antigos médicos de família ti-
nham a possibilidade de entender a com-
plexidade dos pacientes", comparou. 

Essa reforma no ensino, defendeu 
Morin, precisa ter como princípio a com-
preensão humana, a solidariedade e a res-
ponsabilidade. Ele afirmou que é neces-
sário reunir o que há de melhor em cada 
cultura para buscar as soluções coletivas e 
cultivar essa compreensão, segundo o filó-

sofo hoje perdida. Esse seria também um 
papel da escola e da educação como um to-
do. "A questão da pobreza está ligada à desi-
gualdade, que está ligada à perda de solida-
riedade. Todos os problemas estão ligados. É 
importante compreender que temos proble-
mas de civilização e, para resolvê-los, deve-
mos encontrar novos caminhos de reforma 
que podem conjugar-se em uma metamor-
fose. Quando um sistema não tem mais po-
der de tratar seus problemas fundamentais, 
ele regressa", disse. 

A TEORIA NA PRÁTICA 

Parece difícil traduzir as ideias de Morin 
para a prática. Como incluir na rotina 

diária da escola esse pensamento para 
formar alunos mais conscientes e capa-
zes de pensar nos problemas do mundo? 
Para o representante da Unesco no Brasil, 
Vincent Defourny, de fato não existe uma 
fórmula. Mas ele aponta que muitas es-
colas e educadores começam a trabalhar 
com métodos mais inovadores de apren-
dizagem. 

Um desses exemplos está exatamen-
te em Fortaleza. Há 30 anos, a Escola Vila 
busca ensinar os alunos dentro de uma 
nova perspectiva. A proposta pedagógi-
ca tem forte sintonia com o pensamen-
to de Morin. Por essa razão, os alunos do 
colégio, que é particular, foram convida-
dos para fazer uma homenagem ao fran-
cês na abertura da conferência. 

O lema da instituição é: "Transdis-
ciplinar como a vida". Quem chega na 
escola vai encontrar a maioria dos es-
tudantes fora da sala de aula, envolvi-
dos em diferentes atividades - seja na 
horta, no laboratório de farmácia na-
tural, na oficina de música ou de tea-
tro. Essas atividades não são conside-
radas extraclasse, como na maioria das 
escolas. É também por meio delas que 
se transmitem os conteúdos. "A gen-
te precisa adequar a escola à realida-
de das nossas crianças. A sala de au-
la para um aluno de hoje não pode ser 
a sala de aula que a gente t inha há 40 
anos. Eles chegam aqui com uma car-
ga bem grande de informações que nós 
não t ínhamos e é preciso dar espaço a 
essas crianças para que possam colo-
car essa bagagem", defende a diretora e 
fundadora da escola, Maria de Fátima 
Limaverde. 

Um dos saberes apontados por Morin 
é, justamente, o do "conhecimento per-
tinente": o conteúdo precisa ser transmi-
tido de forma a que faça sentido para o 
aluno e a fragmentação que ocorre hoje 
dificulta essa tarefa. Na Escola Vila, todo 
o currículo é trabalhado por meio de seis 
projetos desenvolvidos ao longo do ano 
letivo. Não existem livros separados por 
disciplinas, mas seis títulos que abor-
dam todo o conteúdo de forma transdis-
ciplinar. Um dos volumes, por exemplo, 
chama-se "Vigilantes do Planeta" e esti-
mula a aprendizagem de temas como a 
fauna, a flora, alimentação, reciclagem 
e habitação. • 
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