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DOMÍNIO DO POSSÍVEL

A crise profunda em que vivem nossas socie-
dades é patente. Desregramento ecológico, 
exclusão social, exploração sem limites dos 
recursos naturais, busca frenética e desuma-
nizante do lucro, aumento das desigualdades 
encontram-se no cerne das problemáticas 
contemporâneas.

Por isso, por toda parte no mundo, homens 
e mulheres se organizam em torno de inicia-
tivas originais e inovadoras que visam criar 
novas perspectivas para o futuro. As soluções 
existem, proposições inéditas surgem nos 
quatro cantos do planeta, com frequência 
em pequena escala, mas sempre com o obje-
tivo de iniciar um verdadeiro movimento de 
transformação das sociedades.
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PREFÁCIO

Este livro prolonga uma trilogia voltada não 
tanto para uma reforma de nosso sistema de educa-
ção, mas à sua superação, termo que significa não 
apenas que algo que deve ser ultrapassado deve 
também ser conservado, mas, também, que tudo 
o que deve ser conservado deve ser revitalizado.  
Ele obriga a repensar não apenas a função, eu di-
ria até mesmo a missão de ensinar, mas também 
o que é ensinado. Se ensinar é ensinar a viver, se-
gundo a precisa formulação de Jean-Jacques Rous-
seau, é necessário detectar as carências e lacunas 
de nosso ensino atual a fim de enfrentar problemas 
vitais como os do erro, da ilusão, da parcialidade, 
da compreensão humana, das incertezas com que 
toda existência humana se depara.

Este novo livro não faz senão recapitular as 
ideias dos precedentes, desenvolve tudo o que signi-
fica ensinar a viver em nosso tempo, que é também 
o tempo da Internet, em nossa civilização, na qual 
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tão frequentemente ficamos indefesos e somos até 
mesmo usados, em nossa era simultaneamente an-
tropocena, do ponto de vista da história da Terra, e 
planetária, do ponto de vista da história das socie-
dades humanas.

Empreendi este trabalho com fé e fervor sob 
o estímulo caloroso de Jérôme Saltet, cofundador 
da editora Play Bac, ele também bastante ciente 
do lado antropológico contido na educação e cons-
cientemente encorajado por saber que este livro é 
o primeiro de uma série de obras, intitulada Mudar 
a Educação, a ser publicada na coleção Domínios do 
Possível, da editora Actes Sud, destinada a repensar 
e a tratar de todos os diversos e múltiplos proble-
mas que afetam nosso sistema educativo. Agrade-
ço a Jean-Paul Capitani e a Françoise Nyssen que 
me permitiram inaugurar essa coleção. Agradeço a 
Jean-Paul Dussausse, Didier Moreau, Jean-François 
Sabouret que lançam no deserto francês a Fundação 
Edgar Morin dos Saberes.

 Agradeço aos meus fiéis amigos que me acom-
panham nesse caminho não preconcebido que é o 
meu (caminante no hay camino, el camino se hace 
al andar), Jean-Louis Le Moigne, Mauro Ceruti, Sa-
bah Abouessalam, Gianluca Bocchi, Sergio Manghi, 
Oscar Nikolaus, Pascal Roggero, Nelson Vallejo, Al-
fredo Pena Vega, Ceiça Almeida, Emilio Roger Ciu-
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rana, Ana Sanchez, Claudia Fadel, Teresa Salinas, 
Ruben Reynaga, Carlos Delgado, e peço perdão aos 
que esqueci de mencionar.

 Agradeço, ainda mais uma vez, àquela cujo 
amor, coração e coragem me transmitem o ardor de 
viver, sem a qual eu teria resvalado ou malogrado, 
minha companheira de vida e esposa Sabah 
Abouessalam.

E. M.


