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RESUMO 

 

 

A separação entre as duas culturas (SNOW, 1995) fragmentou a compreensão 
do mundo, influenciou a educação em todos os níveis e tornou os seres 
humanos fragmentados em sua forma de pensar e produzir conhecimento. O 
acúmulo de conhecimento herdado desde o nascimento das ciências modernas 
no século XVII, não tem sido suficiente para enfrentar os novos desafios do 
mundo atual (MORIN, 2000; 2001; 2002a). É momento de buscar uma nova 
compreensão do mundo e referenciais para compreender os grandes 
acontecimentos e problemas que enfrentamos desde o início do que 
denominamos de Idade Moderna. A “Pedagogia da Fraternidade Ecológica” é 
aqui defendida e construída a partir de um novo referencial cosmológico, 
fundamentado na Grande Narrativa do Universo, e inspirada no modo de vida 
fraterna, no amor, na poesia e na sabedoria de São Francisco de Assis (Itália, 
séc. XII-XIII) e da vivência dos saberes tradicionais e da “lógica do sensível” 
(Lévi-Strauss) de Francisco Lucas da Silva, morador da comunidade de Areia 
Branca, às margens da Lagoa do Piató, no município de Assu no Rio Grande 
do Norte. Uma epistemologia fundada a partir da Grande Narrativa do Universo 
resgatará a relação fraterna entre homem e natureza. A partir desses 
referenciais e inspiração apontados, elaboro uma proposta de formação para 
os educadores: “Formação Transdisciplinar para o Ensino Educativo”, na qual 
desenvolvo o que denomino “Arquitetura Transdisciplinar de Saberes para o 
Ensino Educativo”, fundada nos princípios da complexidade e da 
transdisciplinaridade. Compreendemos que descobriremos o nosso papel mais 
amplo integrando o homem à história do universo, pois o bem-estar da Terra e 
o bem-estar do ser humano na comunidade terrestre pode ser o ponto que 
unificará a educação do futuro. 

Palavras-chaves: Educação; Pedagogia da Fraternidade Ecológica; Saberes da 
Tradição; Complexidade; Transdisciplinaridade; Formação de Professores. 
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RÉSUMÉ 

 

 

La séparation entre les deux cultures (Snow, 1995) a battu la compréhension 
du monde, a influencé l'éducation à tous les niveaux et a fragmenté les êtres 
humains dans leur façon de penser et de produire des connaissances. 
L'accumulation des connaissances héritées dès la naissance de la science 
moderne au XVIIe siècle, n'a pas été suffisantes pour relever les nouveaux 
défis du monde contemporain (Morin, 2000, 2001, 2002a). Maintenant c’est le 
temps de chercher une nouvelle compréhension du monde et des nouveaux 
façon de comprendre et résoudre les événements et problèmes de l'âge 
moderne. La Pédagogie de la fraternité écologique "est défendue et construite 
à partir d'un point de référence cosmologique nouvelle, basée sur le grand récit 
de l'univers, et inspirés par la vie fraternelle, l'amour, la poésie et la sagesse de 
saint François d'Assise (Italie , sec. XII-XIII) et l'expérience des connaissances 
traditionnelles et la «logique du sensible» (Lévi-Strauss) de Francisco da Silva 
Lucas, un résident de la communauté de Areia Branca, sur les rives du lac 
Piató dans la ville de Assu, Rio Grande do Norte. Une épistémologie fondée sur 
le grand récit de l'Univers rachetera des relations fraternelles entre l'homme et 
la nature. À partir de ces références j’ai elaboré une nouvelle formation pour les 
éducateurs, «formation interdisciplinaire pour enseigner de l'éducation», dans 
lequel je développe ce que j'appelle «Architecture transdisciplinaire de savoir 
pour la formation des enseignants, fondé sur les principes de la complexité et 
de la transdisciplinarité. Nous comprenons que notre rôle est plus large 
intégrant l'homme dans l'histoire de l'univers, car le bien de la terre et le bien-
être de la communauté humaine sur terre peut être le point que rejoindra  
l'enseignement de l'avenir. 
  
Mots-clés: éducation, pédagogie de la fraternité écologique; connaissance de la 
tradition; complexité transdisciplinarité ; formation des enseignants. 
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ABSTRACT 

 

 

The separation between the two cultures (SNOW, 1995) has fragmented the 
understanding of the world, it has influenced education in all levels and it has 
fragmented human beings in their way of thinking and producing knowledge. 
The accumulation of knowledge inherited since the beginnings of the Modern 
Sciences, in the 17th century, has not been enough to face the new challenges 
of the world today (MORIN, 2000; 2001; 2002a). It is the moment to search for a 
new understanding of the world and for references in order to understand the 
major happenings and problems we face since the beginning of what we call the 
Modern Age: The “Pedagogy of the Ecologic Fraternity” defended and 
constructed from a new cosmological referential based on the Great Narrative 
of the Universe, and inspired in the fraternal way of life, in love, in poetry, in the 
wisdom of São Francisco de Assis (Italy, 12th-13th century) and in the 
experience of the traditional wisdom and the “logic of the sensible” (Lévi-
Strauss) of Francisco Lucas de Silva, resident of the community of Areia 
Branca, in the banks of the Piató Pond in the borough of Assu, in Rio Grande 
do Norte. An epistemology founded on the Great Narrative of the Universe will 
recover the fraternal relation between Men and Nature. Based on these 
referentials and on above inspirations I put forward a proposition for educators: 
“A Transdisciplinary Training for Educative Teaching”, where I develop what I 
call a “Transdisciplinary Architecture of Knowledge for the Educative Teaching”, 
founded on the principles of Complexity and Transdisciplinarity. We believe we 
will find our broader role relating Men to the History of the Universe, because 
both human beings and Earth’s well being may be the link which shall unify the 
education of the future. 
 
Keywords: Education; Pedagogy of the Ecologic Fraternity; Knowledge of 
Tradition; Complexity; Transdisciplinarity; Teacher’s Formation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


