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Resumo

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão cada vez mais presentes em variados
setores da sociedade, seja para entreter, seja para uso profissional, ou com outras finalidades. Na
Educação, do nível básico ao superior, as TIC também marcam presença e são de suma importância,
pois podem proporcionar novos meios para a busca e aquisição do conhecimento. Neste sentido, este
texto visa refletir o Paradigma da Complexidade na Educação na Era Digital, mediada pelas
tecnologias contemporâneas de informação e comunicação. Particularmente, como se concretizam os
processos da cultura educacional neste cenário complexo. Dessa forma, emerge como arcabouço
teórico o Pensamento Complexo de Edgar Morin (2003; 2015); a Sociedade Informacional de Castells
(1999; 2003); o Ciberespaço de Piérre Levy (1998; 2011); e as Novas Formas de Ensinar e Aprender,
com o pesquisador José Manuel Moran (2000); dentre outros autores. Nessa perspectiva, o artigo foi
dividido em três seções: introdução, corpo teórico e uma breve conclusão. Este traz ainda exemplos
concretos de novos espaços e tempos de aprendizagem, metodologias e recursos em uso no
contexto escolar.

Palavras-chave: Pensamento Complexo. Sociedade Informacional. Era digital. TIC. Educação.

Abstract

Information and Communication Technologies (ICT) are increasingly present in various sectors of
society, whether for entertaining, for professional use, or for other purposes. In education, from basic
to higher level, ICTs are also present and of paramount importance, since they can provide new
means for the search and acquisition of knowledge. In this sense, this text aims to reflect the Paradigm
of Complexity in Education in the Digital Age, mediated by contemporary information and
communication technologies. Particularly, how the educational culture processes materialize in this
complex scenario. Thus, Edgar Morin&39;s Complex Thought emerges as theoretical framework
(2003; 2015); the Information Society of Castells (1999; 2003); the Cyberspace of Piérre Levy (1998;
2011); and the New Ways of Teaching and Learning, with the researcher José Manuel Moran (2000);
among other authors. From this perspective, the article was divided into three sections: introduction,
theoretical body and a brief conclusion. It also provides concrete examples of new learning spaces and
times, methodologies and resources in use in the school context.

Key words: Complex thinking. Information Society. Digital age. ICT. Education.

1. INTRODUÇÃO

Este texto acadêmico tem como propósito refletir acerca da abordagem do antropólogo, sociólogo e
filósofo francês Edgar Morin, conhecida como “pensamento complexo” ou “paradigma da
complexidade” na cultura (contexto) educacional da era digital. Em virtude das novas tecnologias que
surgem a cada dia, justificase a escolha do tema pelo fato de grandes transformações estarem
acontecendo em vários setores da sociedade, denominada sociedade em rede (CASTELLS), mediada
pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), e que implicam diretamente no cenário
educacional, principalmente nas formas atuais de busca e construção de novos conhecimentos. O
artigo também versará sobre o Ciberespaço (LEVY), e as Novas Formas de Ensinar e Aprender com
as TIC (MORAN), dentre outros autores que contribuem com suas pesquisas a respeito da temática
em questão.

Como metodologia para produção deste texto, utilizouse a pesquisa bibliográfica por meio da leitura
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em livros e artigos acadêmicos. Para Lakatos & Marconi (2009), a finalidade da pesquisa bibliográfica
é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre
determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por
alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. O autor ainda traz exemplos de utilização das TIC na
Educação. O presente texto está estruturado em introdução, corpo teórico e considerações finais.

A introdução traz uma síntese do texto, teorias abordadas e seus autores. As teorias que
fundamentam este trabalho são apresentadas no corpo teórico do texto, bem como exemplos
cotidianos da temática e experiências pedagógicas mediadas pelas TIC. Também tem o intuito de
provocar um diálogo entre as teorias que o fundamentam. Por fim, as conclusões parciais procuram
argumentar e sustentar que as discussões a respeito da temática em questão não se finalizam por
aqui.

2. CORPO TEÓRICO

2.1 A construção do conhecimento na sociedade da informação

É fato que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão provocando mudanças na
maneira de ser e estar na sociedade atual, reconfigurando as relações de comunicação entre os
indivíduos e aprimorando a busca pela informação. Segundo os autores Almeida e Valente (2011, p.
6), “esta reconfiguração das TIC faz surgir uma nova ordem social, denominada de sociedade
tecnológica, sociedade em rede, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade
cognitiva, sociedade digital ou outras denominações”.

A sociedade em rede é denominada por Castells (1999), como aquela em que a base de todas as
relações se estabelece por meio da informação e da sua capacidade de processamento e de geração
de conhecimentos. Inserida nesta sociedade está a grande rede mundial de computadores, a internet,
definida assim pelo mesmo autor:

A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o
que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a internet poderia ser
equiparada tanto a uma rede elétrica quanto motor elétrico, em razão de sua
capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade
humana. (CASTELLS, 2003, p. 7)

Vasconcelos (2017, p. 79, grifo do autor) discutindo essa questão, diz que esta sociedade da
informação referese

às transformações técnicas, organizacionais e administrativas que têm como
“fatorchave” não mais os insumos baratos de energia – como na sociedade
industrial , mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços
tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações.

Levy (1998) analisa a sociedade em rede como “cibercultura”, sendo este novo espaço de interações
propiciado pela realidade virtual (criada a partir de uma cultura informática). Lévy (1998), ao explicar o
virtual, a cultura cibernética, em que as pessoas experimentam uma nova relação espaçotempo,
utiliza a mesma analogia da “rede” para indicar a formação de uma “inteligência coletiva”.

A inteligência coletiva é um termo que diz respeito a um princípio no qual as inteligências individuais
são somadas e compartilhadas por toda a sociedade, sendo potencializadas a partir do surgimento de
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novas tecnologias de comunicação como a Internet, por exemplo. Para Lévy, ela possibilita o
compartilhamento da memória, da imaginação e da percepção, o que resulta na aprendizagem
coletiva, troca de conhecimentos. As informações são cruzadas e então selecionadas por cada
pessoa numa espécie de ecossistema de ideias.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), considera as
TIC “como elemento essencial para compreender as sociedades contemporâneas” (Relatório Delors,
UNESCO, 1996 apud BELLONI 2005, p. 21).

Na década de 1990, foram significativas as experiências, avanços e políticas de incentivo à
implantação das TIC no espaço escolar. Estes programas tiveram como base as políticas de
desenvolvimento econômico provenientes do processo de globalização, definidas por organismos
internacionais, especificamente pela UNESCO, que propôs para os Estados membros políticas para
uma educação adequada à sociedade da informação (VASCONCELOS, 2017).

Tanto a internet, quanto outras TIC, com suas potencialidades e desafios, estão transformando a
nossa sociedade, e aos poucos vão se interligando ao cenário educacional. Segundo Belloni (2005, p.
22), “finalidades ampliadas e necessidades e demandas crescentes são as macro tendências para o
futuro na sociedade informacional. Os sistemas de educação terão que dar respostas a estas
demandas”.

Com esta intenção, o filósofo francês Pierre Lévy (2011), diz que o conceito de “inteligência coletiva”
pode ser usado como uma alternativa para elucidar os problemas de aprendizagem na educação. O
conhecimento antes restrito aos livros, ou ao professor, por exemplo, tornouse um saber universal
com as potencialidades das TIC. Corroborando com Lévy (2011), Kenski (2007, p. 8), afirma que “as
tecnologias são indispensáveis para a educação, ou melhor, educação e tecnologias são
indissociáveis”.

Inovar a educação com o uso das TIC não significa equipar o ambiente educacional, seja a sala de
aula ou laboratório de informática, com tecnologias de última geração. A mudança tem que envolver
todo o cenário educacional: gestores, professores, alunos, currículos, metodologias e recursos. De
forma organizada, planejada e dialogada, as TIC na educação, abrangendo todos os níveis, podem
trazer mudanças significativas ao âmbito educacional na atual sociedade da informação.

A sociedade está experimentando as mudanças nos seus formatos de organização, produção,
comercialização, diversão, ensino e aprendizagem (MORAN, 2000). E continua, acrescentando que:

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo
demais, aprendemos muito pouco, desmotivandonos continuamente. Tanto
professores como alunos têm a clara sensação de que muitas aulas
convencionais estão ultrapassadas (MORAN, 2000, p.2).

Tanto docentes quanto discentes podem se beneficiar do potencial das TIC no processo de
ensinoaprendizagem. Formas inovadoras de ensinar e aprender estão surgindo com a evolução das
TIC e os atores deste novo cenário educacional (instituições, gestores, docentes, discentes e a
comunidade escolar, como um todo) tem que acompanhar esse ritmo. Porém, o que se vê é um
pequeno avanço, as mudanças na educação continuam ocorrendo de forma lenta em relação às
transformações da sociedade.

Diante desta complexidade, relacionandose à educação formal, o sociólogo e filósofo francês Edgar
Morin (2003, p. 12) destaca que, “os sistemas de ensino continuam a dividir e fragmentar os
conhecimentos que precisam ser religados, a formar mentes unidimensionais e redutoras, que
privilegiam apenas uma dimensão dos problemas e ocultam as outras”.
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2.2 O pensamento complexo e a educação na era digital

O “paradigma da complexidade” ou “pensamento complexo”, abordagem do antropólogo, sociólogo e
filósofo francês Edgar Morin[1], referese à capacidade de interligar distintas dimensões do que é real.
O sujeitohomem é obrigado a desenvolver uma estratégia de pensamento que não seja redutora nem
totalizante, mas reflexiva. Esta estratégia de pensamento se contrapõe à divisão disciplinar,
promovendo uma abordagem transdisciplinar[2] e holística[3], não abandonando as partes que
constituem o todo.

Para Morin (2015, p. 5), “o complexo não pode se resumir à palavra complexidade, referirse a uma lei
da complexidade, reduzirse à ideia de complexidade. Não se poderia fazer da complexidade algo que
se definisse de modo simples e ocupasse o lugar da simplicidade”. A complexidade surge, consoante
Morin (2015), onde o pensamento simplificador falha, entretanto ela integra em si tudo o que põe
ordem, clareza, distinção, e precisão no conhecimento.

O mencionado autor ainda atenta que complexidade não significa completude (grifo nosso).

É verdade, a ambição do pensamento complexo é dar conta das articulações
entre os campos disciplinares que são desmembrados pelo pensamento
disjuntivo (um dos principais aspectos do pensamento simplificador); este isola
o que separa, e oculta tudo o que religa, interage, interfere. Neste sentido, o
pensamento complexo aspira ao conhecimento multidimensional. Mas ele
sabe desde o começo que o conhecimento completo é impossível [...].
(MORIN, 2015, p. 6)

A respeito do pensamento complexo na esfera educacional, em seu livro intitulado “Educar na era
planetária”, Morin (2013) alerta que “nossa formação escolar, universitária, profissional nos transforma
a todos em cegos políticos, assim como nos impede de assumir, de uma vez por todas, nossa
necessária condição de cidadãos da Terra” (MORIN, 2003, p. 12).

Em decorrência dessa formação que recebemos, há uma “urgência vital de educar para a era
planetária” (Morin, 2003, p. 12). Para transformação deste cenário, o autor menciona três reformas:
uma reforma do modo de conhecimento, uma reforma do pensamento e uma reforma do ensino.

A reforma do pensamento é que permitiria o pleno emprego da inteligência
para responder a esses desafios e permitiria a ligação de duas culturas
dissociadas. Tratase de uma reforma não programática, mas paradigmática,
concernente a nossa aptidão para organizar o conhecimento. (MORIN 2003,
p.20)

Uma reforma no pensamento e no ensino opõese a divisão do conhecimento em partes e propõe que
o desenvolvimento do pensamento complexo esteja ligado a uma reforma do pensamento por meio do
ensino transdisciplinar, implicando na formação de cidadãos planetários, solidários e éticos, dispostos
a enfrentar os desafios dos dias atuais.

Com essas reflexões, que não se encerram por aqui, o filósofo do pensamento complexo se propõe a
orientar os sujeitos envolvidos nesta complexidade que se denomina Educação. Em seu livro “A
cabeça feita: reformar a reforma, reformar o pensamento”, citado em alguns momentos desta seção,
Morin menciona “se, particularmente, professores e alunos tivessem acesso a sua Obra, e se o ensino
os entediasse, desanimasse, deprimisse ou aborrecese, poderiam utilizar seus capítulos para
assumir sua própria educação”. (MORIN, 2003, p. 7)
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2.3 A TIC na educação: novos recursos, formatos, espaços e tempos de aprendizagem

Com a aplicação das TIC em qualquer atmosfera educacional, novos espaços, formatos, recursos e
tempos de aprendizagem vão surgindo. Os sujeitos participantes dessa atmosfera começam a ter
uma visão mais amplificada do que é fazer educação na era digital. Com os recursos tecnológicos
cada vez mais avançados e disponíveis, há uma proporção de uma maior dinamicidade do processo
ensinoaprendizagem, oportunizando a todos o direito de aprender, não excluindo classe social, faixa
etária e limitações físicas ou mentais.

Conforme a inserção das TIC nas Instituições de Ensino, transformações tendem a ocorrer nas
práticas de ensino, favorecendo e procurando respeitar o ritmo de aprendizagem dos discentes. Não
adianta mudar a tecnologia e a metodologia continuar a mesma. Umas das alternativas para o uso
natural e transparente das tecnologias como recursos facilitadores da aprendizagem é a Metodologia
de Projetos – MP.

A proposta de ensino através de projetos representa uma forma importante de
considerar todos os elementos imprescindíveis na formação integral do ser
humano. Assim, a conjugação harmônica entre os princípios da MP e as
proposições e demandas relativas às TIC tornase uma necessidade de
importância capital. (BARBOSA et al., 2004)

Moran (2007), em concordância com Barbosa et al (2004), afirma que a metodologia de projetos de
aprendizagem é a única compatível com uma visão de educação e aprendizagem que encara o aluno
como protagonista, parte integrante da solução e não o problema. Outras metodologias em destaque,
que podem ser desenvolvidas tendo as TIC como recursos, são: a sala de aula invertida, a
gamificação no ensino, como também o método PBL (aprendizagem baseada em problemas).

A sala de aula invertida, ou flipped classroom, consiste num modelo de ensino em que o aluno é o
protagonista na construção de seus próprios saberes. Neste modelo, as TIC são mediadoras,
proporcionando a busca, compartilhamento, produção e construção coletiva do conhecimento. Com o
auxílio da tecnologia, o conteúdo é disponibilizado via internet por meio de blogs, ambientes virtuais
de aprendizagem (AVA), sites, vídeos, textos e outras plataformas. Os discentes acessam
anteriormente os conteúdos do currículo escolar quando, onde e quantas vezes desejarem. Na sala
de aula discute esses conteúdos com seus colegas e o docente. Neste cenário o professor atua como
um mediador entre o estudante e o conhecimento.

A sala de aula invertida está se tornando uma tendência crescente em educação (RAMAL, 2015, apud
SCHMITZ, 2016). Além dos Estados Unidos, precursor deste modelo, países como Finlândia,
Singapura, Holanda e Canadá adotam a sala de aula invertida. No Brasil, algumas escolas e
universidades, como a PUC do Paraná aplicam esta abordagem de ensino.

Outro formato de ensino, tendo as TIC como agentes mediadores na busca do conhecimento, é a
gamificação. Essa, assim como a sala de aula invertida, também é uma tendência metodológica na
Educação. O termo gamificação é usado para exprimir a utilização de elementos de jogos (enredo,
pontuação e ranking) em outros contextos que não são de jogos (ambiente de aprendizagem) para
motivar ou influenciar as pessoas a realizarem determinadas atividades (KAPP, 2012, apud GARCIA,
2015).

Nesta metodologia de gamificação, os AVA, com perfis de jogos, são comumente utilizados em sala
de aula, dinamizando o processo de ensinoaprendizagem. Os sujeitos envolvidos neste formato
(professores e alunos) tendem a modificar a sua postura, pois desafios são lançados para os
docentes na produção de atividades motivadoras para seus alunos, e estes são levados a
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desenvolver sua criatividade e fixação da aprendizagem de forma lúdica.

Observase que diante do avanço das TIC, com novos recursos e formas de interação, na sociedade
digital, e em específico, no setor educacional, métodos inovadores estão surgindo e outros sendo
adaptados a esta demanda globalizada. Sendo assim, Vasconcelos (2017, p. 82), enfatiza que “é
imprescindível a utilização das tecnologias da informação e comunicação para se processar o ensino
e a aprendizagem a partir dos recursos disponibilizados...”.

3. UMA BREVE CONCLUSÃO

Com a evolução das TIC a Educação tende a se tornar mais justa e igualitária, atingindo pessoas em
qualquer lugar do mundo, não importando o sexo, a idade, a etnia, condições financeiras, físicas ou
mentais. O sociólogo e filósofo francês Morin (2003) ressalta a urgência em educar para a era
planetária, não de maneira especializada, mas uma Educação de caráter universal, transdisciplinar e
holístico, mencionando reformas no modo de conhecimento, do pensamento e do ensino.

Novos espaços, formatos e tempos de aprendizagem são desenvolvidos com a inserção das TIC no
âmbito educacional, e os sujeitos envolvidos neste processo tendem a modificar suas posturas e
atender aos novos perfis da sociedade da informação e do conhecimento. Mas para que isso
aconteça de forma significativa e relevante é preciso rever práticas e metodologias de ensino
compatíveis com as demandas da sociedade complexa a qual vivemos.

Como é inquestionável o papel das TIC na atual sociedade, apropriarse delas, neste cenário
contemporâneo, inova a busca, descoberta e construção de saberes. A sala de aula invertida,
aprendizagem por projetos, gamificação, dentre outros formatos, mediados pelas TIC, são uma
tendência para a Educação coadunada com esta sociedade.

Esta seção foi intitulada de “Uma breve conclusão”, pelo fato dessas discussões, inquietações e
reflexões a respeito das TIC no campo da Educação não estarem encerradas, porque muitas
investigações e iniciativas ainda estão sendo feitas. Encerramos este texto com uma passagem do
livro “Pedagogia da autonomia”, do epistemólogo brasileiro Paulo Freire (1996, p. 47), que nos
orienta: “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
produção ou a sua construção”.
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