
No presente artigo, buscamos discutir e problemati-
zar a sociedade informacional, global e em redes, bem como
procuramos mostrar como esta nova sociedade anuncia e pro-
põe um novo paradigma. Para fazermos essa discussão, traze-
mos à tona algumas evidências deste movimento, bem como
apontamos para a discussão fragmentos dos teóricos sobre o
tema. As propostas dos teóricos da educação evidenciem a
preocupação e a contribuição destes para educar nossos jo-
vens e crianças para essa sociedade.

Educação, Novo paradigma, Sociedade informacional,
global e em redes.

In this article we try to discuss and problematize
informational, global, and network society, as well as we try to
show how this new society, announces and proposes a new
paradigm. In order to make this discussion, we bring to the
surface some evidences of this movement, and also fragments
of the theoreticians about the theme. Besides, we bring to the
discussion some proposals of theoreticians of the education
who make evident their concern and the contribution of these
authors to our youngsters and children for this society.
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Introdução

O século XXI vem se caracterizando pela globalização, a emergência de

uma sociedade informacional e ou em rede e que engendra em si mesmo um novo

paradigma. Este novo paradigma transforma todos os setores da vida humana, faci-

litando, principalmente, os processos de armazenamento, recuperação e comunica-

ção da informação em qualquer formato, sem interferência de fatores como distân-

cia, tempo ou volume. Para González de Gómez (1997), "trata-se de uma revolução

que agrega novas capacidades à inteligência humana e muda o modo de trabalhar-

mos juntos e vivermos juntos".

Para discutirmos esta temática, procuramos, inicialmente, caracterizar a so-

ciedade atual, bem como buscamos mostrar como esta anuncia um novo paradig-

ma, mesmo que este ainda se confunde com o paradigma tradicional.

De posse dessa discussão, passamos a mostrar como, por um lado, os teóricos

da educação vêm profetizando a educação da Sociedade da Informação e da Comuni-

cação e, por outro lado, vêm desafiando os professores a educar para esta nova reali-

dade, mesmo que estes não recebam o devido apoio técnico, pedagógico e funcional

dos sistemas de ensino e da sociedade em geral para alavancar este processo.

O Paradigma da Sociedade Informacional, Global e em Redes

O mundo que nos envolve vive um novo paradigma. Este novo paradigma

surge em meio a um quadro complexo, que envolve desde o surgimento até o de-



senvolvimento de diferentes processos históricos e que culminaram na economia

informacional.

Segundo Castells,

Essa complexidade explica por que dados estatísticos altamente agregados não conse-
guem refletir diretamente a extensão e o ritmo da transformação econômica sob o
impacto das transformações tecnológicas. A. economia informacional é um sistema
socio-econômico distinto em relação à economia industrial, mas não devido a diferen-
ças nas fontes de crescimento de produtividade. Em ambos os casos, conhecimentos e
processamento da informação são elementos decisivos para o crescimento econômico,
como pode ser ilustrado pela história da indústria química com base científica ou pela
revolução administrativa que criou o Fordismo. O que é característico é a conseqüente
realização do potencial de produtividade contido na economia industrial madura em
razão da mudança para um paradigma tecnológico baseado em tecnologias da infor-
mação [...] (2003, p. 140).

Esse paradigma tecnológico difere da teoria da sociedade pós-industrial for-

mulada, em seu núcleo essencial, no final dos anos 60 por Touraine (1969) e por

Bell (1973), no princípio dos anos 70. No entanto, as atuais teorizações sociais a

respeito das transformações estruturais de nossa sociedade ainda estão impregna-

das por essas construções teóricas.

[...] Todas essas teorias estavam baseadas na idéia comum de que a sociedade industrial
(não capitalista) havia sido suplantada historicamente em sua lógica e sua estrutura.
O fato de que a teoria se antecipara às grandes transformações tecnológicas (o microproces-
sador [1071], o computador pessoal [1975]. A recombinação do DNA [1973], etc.)
mostra que as tecnologias da informação são um componente essencial da transformação
social em seu conjunto, porém não é o único f ator determinante, listas são o resultado das
demandas sociais e institucionais para realizar determinadas tarefas, além de serem a
origem de uma série de transformações fundamentais da maneira como produzimos, consu-
mimos, realizamos, vivemos e morremos (CASTELLS, 1996, p. 5).

De fato, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento, a infor-

mação e a comunicação se converteram em elementos fundamentais para se gerar

riqueza e poder na sociedade. Para Castells (1996), esta é a base da teoria, mas não



seu único foco, já que para ele "a tecnologia não é somente a ciência e as máquinas:

é também tecnologia social e organizativa" (1996, p 5).

No entanto, o próprio autor reconhece que,

o determinismo tecnológico é, em essência, a negação da teoria soda/. Devemos rejeitar desde

o início qualquer tentativa de situar a mudança tecnológica nas raives da mudança histó-

rica. No entanto, é importante reconhecer a extraordinária mudança social representada

pelas novas tecnologias da informação. Em um paralelismo histórico óbvio, a máquina a

vapor não criou a sociedade industrial por si mesma, mas sem ela não teria sido possível um

sociedade industrial. Sem o microcomputador e sem a recombinação do DAM não seria

possível uma sociedade informacional (CASTELLS, 1996, p. 10).

Castells denomina esta nova sociedade de informacional, global e ou em

rede para identificar suas características fundamentais, suas particularidades e, ao

mesmo tempo, para enfatizar esta sua interligação.

[...] E informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes

nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem basicamente de sua capa-

cidade de gerar, processar e aplicar, deforma eficiente a informação baseada em conhe-

cimentos. E global por que as principais atividades produtivas, o consumo e a anula-

ção, assim como seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração,

informação, tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, diretamente ou

mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. E rede porque, nas novas

condições históricas, a produtividade é gerada, e a concorrência é feita em uma rede

global de interação entre redes empresariais. [...] (CASTELLS, 2003, p. 119).

Esse novo paradigma surgiu, com esta configuração e estas características,

na segunda metade do século XX, ainda que, seus fundamentos científicos remon-

tem do início do século passado, já que a revolução tecnológica da informação for-

neceu a base material indispensável para a criação do mesmo. É uma revolução

porque, segundo Castells (2003), ela tem uma conexão histórica entre sua base de

informação e de conhecimento, como também tem um alcance global e uma forma

organizativa em rede, além de privilegiar os processos, tendo a informação como

sua matéria-prima fundamental, assim como seu resultado principal.



De forma resumida, poderíamos caracterizar esta nova realidade sócio-polí-

tico-econômico cultural e religiosa do mundo como algo próprio da sociedade mo-

derna ou pós-moderna: a) cuja produtividade impulsiona o progresso econômico;

b) cuja produtividade baseada no conhecimento como algo específico da economia

informacional; c) cujo crescimento de produtividade e cuja inovação tecnológica

tem igualmente na própria lucratividade e na própria competitividade seus verdadei-

ros determinantes; d) cuja economia informacional é um sistema socio-econômico

que mudou o escopo e a dinâmica da economia industrial, pois criou uma economia

global e promoveu uma nova onda de concorrência; e) cuja economia global é uma

economia que já tem a capacidade de funcionar como uma unidade que funciona

em tempo real e em escala planetária; f) cujas tecnologias permitem que os merca-

dos de capitais, por serem interdependentes, sejam gerenciados vinte e quatro horas

por dia em mercados financeiros globalmente integrados, funcionando, pela primei-

ra vez na história, em tempo real; g) cujo comércio internacional ainda continua a

ser o principal elo de ligação entre as economias nacionais, mesmo que estas te-

nham hoje uma importância relativamente menor do que a integração financeira,

a internacionalização dos investimentos e a produção internacional direta; h) cuja re-

volução tecnológica também acelerou os processos de internacionalização da produ-

ção, da distribuição e da administração de bens e serviços; i) tecnológica, cuja produ-

tividade e competitividade na produção internacional baseiam-se na geração de co-

nhecimentos e no processamento de dados; j) cuja mão de obra especializada também

passa a ser sempre mais globalizada; 1) cujo perfil econômico alcança, com seus efei-

tos, todo o planeta, mesmo que sua operação e estrutura real só diga respeito aos

segmentos específicos da economia de países e regiões; m) cuja economia é reestrutu-

rada a partir do capital, da tecnologia da informação e das políticas estatais; n) cuja

economia informacional e global funciona em rede (CASTELLS, 2003, p. 120 a 208).

Estas características da sociedade informacional, global ou em rede, no en-

tanto, não são capazes de propor uma teoria de "economia cultural" que dê conta de

representar esses novos processos da economia informacional, porém possibilitou



o surgimento de novas matizes sociais e novas formas de organização dos proces-

sos produtivos, de consumo e distribuição. Castells parte da tese de que:

[...] o surgimento da economia informaáonalglobal se caracteriza pelo desenvolvimento de
uma nova lógica organizacional que está relacionada com o processo atual de transforma-
ção tecnológica, mas não dependente dele. São a convergência e a interação entre um novo
paradigma tecnológico e uma nova lógica organizacional que constituem o fundamento
histórico da economia informaáonal. Contudo, essa lógica organizacional manifesta-se sob
diferentes formas em vários contextos culturais e institucionais (2003, p. 210).

Pierre Lévy (1993, p. 119), um dos mais respeitados pensadores das tecno-

logias da inteligência, reconhece inclusive que, o saber informático é tão objetivo

que, não raro, a verdade pode até deixar de ser uma questão fundamental na Socie-

dade da Informação e da Comunicação, já que essa passa a privilegiar sempre mais

a operacionalidade e a velocidade e não mais a verdade como o queriam os iluminis-

tas. Mas, este mesmo autor reconhece igualmente que, a própria comunidade cien-

tífica continua muito atrelada à filosofia da consciência, ao privilegiar ações ou rela-

ções que reforçam a apropriação do objeto por parte do sujeito para dominá-lo, e

ou mesmo para evitar um conhecimento histórico mais aprofundado, já que, deste

modo, a mesma precisa, sempre de novo, dividir ou referendar seus saberes e suas

descobertas com pesquisadores do passado.

[...] A. comunidade científica valoriza a descoberta efunáona deforma competitiva. Isto
leva os dentistas a desenvolverem pesquisas originais e a ressaltar aquilo que seus resulta-
dos trazem de novo, e não a voltarem-se para o passado da ciência. Eis algo que explicaria
por que os esquecimentos e as vertentes mortas da história das ciências são tão freqüentes.
O pesquisador que redescobrir uma lei, ou um teorema, ou retomasse uma linha estendida

por UM dentista do passado não deixaria seu próprio nome para a posteridade, mas antes
o de seu predecessor. Este é o motivo pelo qual poucos pesquisadores percorrem este cami-
nho inverso, que interpreta às avessas o "espirito " da instituição cientifica. Isto não impe-
de, por sinal, que precursores ou grandes nomes do passado possam ser chamados para
socorrer esta ou aquela reconstrução da história de uma disdplina deforma que,justamen-
te, ela pareça caminhar naturalmente para o ponto que se deseja colocar em destaque.
O tipo de memória exercido pela comunidade científica depende estritamente de seus obje-
tivos e de seu estilo de controle (LÉVY, 1993, p. 142).



Como podemos apreender dessa discussão levantada por Lévy, a moderni-

dade e/ou pós-modernidade vive essa contradição e esses dilemas teóricos, porque

vive segundo os interesses que estão em jogo, tanto na própria sociedade do conhe-

cimento, como na comunidade científica. Mas se, por um lado, Lévy reconhece essa

postura da Sociedade da Informação e da Comunicação, por outro lado, ele nos

desafia a superar essas contradições, bem como nos convida a^ubstituir a ecologia

cognitiva, baseada nas oposições radicais da metafísica por uma ecologia baseada no

mundo mediatizado e misturado, onde os efeitos da subjetividade emergem de pro-

cessos locais e transitórias.

f...J Não somente é impossível, hoje, fa^erdo pensamento o atributo de uma substância

única e transparente a si mesma, mas também a distinção clara entre subjetividade e

objetividade deve ser abandonada, fórum desvio inesperado, a ecologia cognitiva nosfa%

reencontrar 'o fim da metafísica' anunciado por Heidegger. Entretanto, desta ve% a

metafísica (ou seja, o fortalecimento de um sujeito livre e voluntário frente a um universo

objetivo, reduzido à inéráa e aos mecanismos causais) não se apaga em proveito da

transcendência de um ser guiando nossos destinos de longe. A ecologia cognitiva substitui

as oposições radicais da metafísica por um mundo matizado, misturado, no qual efeitos

de subjetividade emergem de processos locais e transitórios. Subjetividade e objetividade

pura não pertencem, de direito, a nenhuma categoria, a nenhuma substância bem defini-

da. De um lado, mecanismos cegos e heterogêneos, objetos técnicos, territórios geográficos

ou existenciais contribuindo para a formação das subjetividades [26, 47, 48]. De

outro, as coisas do mundo são recheadas de imaginário, investidas e parcialmente cons-

tituídas pela memória, os projetos e o trabalho dos homens (LEVY, 1993, p. 168).

Este convite para mudar de ecologia cognitiva também é um convite para

mudarmos de paradigma, mesmo que este ainda esteja ligado, teoricamente, à tradi-

ção iluminista ou ao esclarecimento. Esse movimento de mudança começou a ser

gestado a partir da década de 70, quando muitos autores, mesmo empregando ainda

categorias do paradigma da filosofia da consciência, como "comportamento", "ação"

e "linguagem", em suas análises, começam a questioná-la. Hoje em dia, os principais

teóricos, mesmo os mais sépticos, reconhecem que o paradigma da filosofia da cons-

ciência tem muitos limites e começam a questionar essa racionalidade dualista do



passado, bem como passam a buscar caminhos alternativos e ou de libertação da

mesma, migrando, desse modo, lenta e progressivamente, para outras concepções

teóricas e ou para um novo paradigma, como o próprio Piaget o fez no início e no

final de sua atividade científica.

E, nesta Sociedade da Informação e da Comunicação, cabe igualmente edu-

car para o domínio de habilidades e competências próprias deste novo paradigma.

Aliás, as pessoas que não possuírem as competências para acessarem, buscarem,

tratarem, criarem informações ou conhecimentos que a rede oferece e valoriza, fica-

rão excluídas deste processo. E, mesmo pessoas portadoras das habilidades, que a

sociedade em rede, tão cortejada por seu potencial democrático, exige de seus usu-

ários, ficarão à margem da mesma, porque nesta nova realidade nem todos os edu-

cados para esta sociedade serão valorizados (FLECHA, 2000).

De fato, vivemos em uma cultura e em uma sociedade que está em constan-

te transformação, quer porque o contexto econômico, social, político e cultural está

cada vez mais massificado, internacionalizado e globalizado, quer porque as rela-

ções de vida, estudo, trabalho e capital estão mudando rápida e constantemente.

E, mais, vivemos hoje em uma sociedade cujas relações se produzem sempre mais

sob a égide da competitividade, dos avanços tecnológicos sem precedentes, bem

como da des-ideologização do espaço público e não raro pela intervenção destruti-

va do homem na natureza. Mas, isso não garante que o ser humano seja capaz de

resolver seus mais urgentes e dolorosos problemas de alimentação, habitação, saúde

e educação, deixando, deste modo, muitas vezes, seus jovens, sem novas e promis-

soras perspectivas "de vida (ORTH, 2002).

Adam Schaff, já na década de 90, alertava o mundo sobre os riscos reais que

a humanidade corria, caso os países centrais não aceitassem re-discutir suas relações

internas e externas em todos os sentidos mas, de modo especial, em seus projetos

de subjugação econômica, como o grupo dos vinte países em desenvolvimento

(G 20) está gestionando com o Grupo dos Sete países desenvolvidos (G 7). De fato,



se os países centrais quiserem pensar a sociedade da informação e da comunicação

sem grandes conflitos sociais, os mesmos precisarão abrir mão de muitas barganhas

e dar largos passos em direção a uma sociedade alternativa.

Portanto, se o ser humano e a sociedade pós-industrial não empreenderem

um esforço macroeconômico na busca de um desenvolvimento auto-sustentável,
*

esse novo paradigma tecnológico irá gerar desemprego, fome e, em conseqüência

disso, guerras intermináveis. Schaff tem consciência inclusive de que, nesta sua pro-

posta alternativa, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo ser humano ainda

está relacionada com tendências individualistas de ser e de agir do mesmo, já que

este terá a sua disposição uma maior riqueza material e uma grande abundância de

informações obtidas pela e na terceka revolução industrial.

E, para romper com esta lógica egoísta e individualista, Schaff aposta na

educação porque, segundo ele,

[...] a inteligência do homem pode ser condicionada pela formação escolar, especialmente

durante suajuventude. Depende muito dos programas e do conteúdo de informações que

eles comportam, embora a família possa limitar tal influência. Deve-se ter presente que

a formação escolar não transmite um preciso sistema de valores socialmente aceito. Isto

vale não apenas para a escola no sentido tradicional do termo, mas também - e este

método terá sempre maior importância na sociedade de informática -para a transmissão

dos programas educativos pelos meios de comunicação de massa, em particular o rádio e

a televisão. [...] [E nós completamos, com todos os recursos tecnológicos, em especial os

ligados às Tecnologias da Informação e da Comunicação] (SCHAFF, 1995, p. 110).

Os desafios educacionais neste contexto

De fato, se queremos educar a juventude para esta nova realidade e ou esse

novo paradigma, precisamos investir na formação de professores e na educação

escolar, conscientes de que este novo paradigma exige uma educação que trabalhe a

interconectividade, a reintegração do sujeito, o conhecimento em processo, a per-

cepção das conexões e dos significados do contexto, as redes de conhecimento,



a evolução criativa, o diálogo entre a ciência, a mística e os diferente, além de pensar

uma educação integral (MORAES, 2000).

Neste mesmo contexto, Esteves (2004) nos convida a refletirmos sobre os

processos de mudança da sociedade do conhecimento, bem como da necessidade

de levarmos em conta os novos problemas que esta nova sociedade desvela. Inclu-

sive apresenta e discute um significativo número de aspectos sociais, econômicos,

políticos e culturais que a educação do século XXI precisa privilegiar para dar conta

dos desafios que a Sociedade da Informação e da Comunicação lhe impõe. Desse

modo, esse autor nos convida, hoje, a educarmos, sempre atentos: a) às expectativas

sociais sobre a educação quanto às utopias, êxitos e desencantamentos do povo

com a educação; b) às novas exigências quanto ao aumento da responsabilidade de

nossos sistemas educacionais; c) às rupturas de consensos sociais, que a sociedade

da informação e da comunicação ká provocar sobre nos valores e objetivos da edu-

cação; d) à necessidade de se reforçar a valorização social dos professores; e) à

necessidade de se atacar os elementos causadores da violência, já que esta está au-

mentando nas salas de aula; f) à necessidade de se problematizar os objetivos educa-

cionais, uma vez que esta sociedade se caracteriza pela diversidade e pela diversifica-

ção do alunado, entre outros aspectos.

Pedro Demo (2003), por sua vez, externa algumas preocupações sobre a

Sociedade da Informação e da Comunicação ao falar da educação do século XXI

em seus livros, em especial, em seu livro Questões para a Teleducação. Ele fala: a) que o

conhecimento pós-moderno é tipicamente desconstrutivo, não só em sua crítica da

racionalidade ocidetital e de suas metanarrativas circulares, mas sobretudo em seu

ímpeto metodológico questionador; b) da provisoriedade e a lógica desconstrutiva

do conhecimento na sociedade moderna, bem como da reconstrução do próprio

conhecimento; c) da consolidação de uma percepção da realidade e do conhecimen-

to enquanto algo sempre impreciso, não como algo defeituoso por natureza e por

essência, mas como um modo próprio de ser da mesma; d) que essa nova concep-



cão de conhecimento cria a necessidade de se fazer o Manejo Estratégico do Risco;

e) da necessidade de se levar, hoje em dia, para os ambientes educativos a Teleduca-

ção e todas as formas de Inovação Tecnológica (DEMO, 2003, p. 123 a 165).

Mas, para desencadearmos este movimento de mudança paradigmática na

educação, não só se faz necessário propor um novo fazer pedagógico, como tam-
\

bem se faz necessário superar o modelo de educação da sociedade industrial. De

fato, Flecha (2000), ao falar-nos da escola da Sociedade da Informação e da Comu-

nicação, diz que:

[...] devemos superar a educação que caracterizava a sociedade industrial e que se baseava
em princípios como a vontade de libertar e ilustrar os meninos e meninas, sodali^ando-os
nos valores hegemônicos e nos conhecimentos apropriados do ponto de vista da cultura
dominante. Tudo isso intimamente ligado à transmissão da hierarquia presente em outros
espaços sociais, como o trabalho, e a família. Insistir nessa concepção é caminhar para o

fracasso e para a imposição de modelos obsoletos que só serão úteis para os grupos privile-
giados e que condenarão os demais à exclusão (FLECHA, 2000, p. 27).

E, por incrível que pareça, este é o fazer pedagógico predominante em nos-

sas escolas. E como o mesmo se encontra engendrado no ser e no fazer do profes-

sor, da escola e da cultura dominante, se faz necessário igualmente refletirmos so-

bre essa ação de forma individual e coletiva para desencadearmos um processo de

reconstrução e de transformação coletiva.

Piaget, desde a década de 1920, buscou superar este modelo educacional, ao

iniciar a divulgação de seus estudos e de suas pesquisas sobre o desenvolvimento

cognitivo das crianças, desde o nascimento até a adolescência. Estudo este que,

depois passou a denominar-se de Epistemologia Genética. Nele, Piaget nos mostra

como a construção cognitiva da criança passa por um processo dinâmico de supera-

ção das estruturas concebidas enquanto totalidades em equilíbrio. E, à medida em

que a influência do meio altera esse equilíbrio, por meio do processo de assimilação

e acomodação, a inteligência, que exerce funções adaptativas por excelência, busca

restabelecer seu equilíbrio pela auto-regulação (PIAGET, 1976). E esta construção



do conhecimento se faz na interação, bem como no respeitar aos estágios e ou

níveis de desenvolvimento mental da criança, quais sejam: sensório-motor, intuiti-

vo, operações concretas e operações abstratas.

Gardner (1995), pesquisando, na década de 80, sobre a estrutura da mente

do ser humano, formulou a teoria das inteligências múltiplas para enfrentar os desa-

fios da Sociedade da Informação e da Comunicação. Aliás, ele mesmo reconhece

que, embora seja possível construk uma teoria da cognição em torno do conceito

de inteligência, a melhor maneira de compreendê-la é considerá-la enquanto potên-

cia que emerge do contexto em que todas as atividades intelectuais do ser humano

devem se desenvolver.

E, se existem múltiplos contextos que requerem e estimulam, ao mesmo tem-

po, diferentes arranjos e diferentes grupos de inteligência e, em vários níveis, é de

suma importância que o ser humano, que vive na Sociedade da Informação e da Co-

municação, compreenda, sempre melhor, estes contextos, os valores que a represen-

tam, os sinais que os sujeitos da mesma transmitem, bem como compreenda para

melhor interagir com ela e ou mesmo modelar seus sujeitos (GARDNER, 1995).

Edgar Morin, por sua vez, se preocupa tanto com a Educação da Sociedade

da Informação e da Comunicação que chega a elaborar sete saberes que, segundo

ele são imprescindíveis e ou fundamentais para a educação do futuro. "Há sete

saberes "fundamentais" que a educação do futuro deveria tratar em toda sociedade

e em toda cultura, sem exclusividade nem rejeição, segundo modelos e regras pró-

prias a cada sociedade e a cada cultura" (MORIN, 2001, p. 13).

Estes sete saberes, que Morin considera fundamentais para a educação, são:

a) as ceguekas do conhecimento; b) os princípios do conhecimento pertinente; c) a

necessidade de se ensinar a condição humana; d) a necessidade de se ensinar a iden-

tidade terrena; e) a urgência que o ser humano tem em enfrentar de frente o mundo

das incertezas; f) a educação para a compreensão; g) a própria ética do ser humano



(MORIN, 2001). Convicto da importância destes saberes, Morin não só diz quais

são esses saberes, como também elabora sua fundamentação teórica.

Perrenoud (2000), olhando para a Sociedade Globalizada ou em Rede, elabora

uma lista de competências necessárias para se ensinar no século XXI, certo de que as

práticas educativas do passado não estão mais dando conta de educar para esta socie-

dade. Mais precisamente, ele entende que o educador da Sociedade da Informação e

da Comunicação precisa ter a competência de: a) organizar e dirigk situações de apren-

dizagem; b) administrar a progressão das aprendizagens; c) conceber e fazer evoluir os

dispositivos de diferenciação; d) envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu

trabalho; e) trabalhar em equipe; f) participar da administração da escola; g) informar

e envolver os pais; h) utilizar novas tecnologias; i) enfrentar os deveres e os dilemas

éticos da profissão; e j) administrar sua própria formação continuada.

O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI da

UNESCO, publicado no Brasil sob o titulo: Educação: um tesouro a descobrir, resume essa

preocupação com a educação da sociedade informacional em quatro pressupostos e

ou pilares, quais sejam: a) aprender a conhecer; b) aprender a fazer; c) aprender a viver

juntos; e d) aprender a ser. Além disso, destaca a importância fundamental de se traba-

lhar nessa sociedade a formação continuada em todos os níveis e modalidades.

Paulo Freire, entre outras questões teóricas e epistemológicas, tem consci-

ência de que, para se educar o cidadão da Sociedade da Informação e da Comunica-

ção, precisamos de novas competências, a começar pelo professor. Sim, segundo

ele, o professor precisa passar da cultura da queixa para a cultura da transformação,

já que este é o divulgador das novas propostas educativas. E o grande segredo do

professor nesse processo de reconstrução do seu fazer pedagógico é dialogar.

E, para podermos estabelecer este diálogo, precisamos ter um "profundo

amor ao mundo e aos homens" (FREIRE, 1987, p. 79), já que, o diálogo é visto por

ele como "[...]este encontro dos homens, mediatizado pelo mundo, para pronunciá-

lo" [...] (1987, p. 78), em uma relação eu-tu que não se esgota.



Como podemos perceber, os teóricos da educação estão repensando o fazer

pedagógico a partir e para as mudanças produzidas pela Tecnologia da Informação

e da Comunicação e pela sociedade global ou informacional. Motivo pelo qual nós

também nos sentimos desafiados a problematizar como cada um de nós pode e

deve participar na construção e ou no reforço de um fazer pedagógico ético, inclu-

sivo e auto sustentável para e na Sociedade da Informação e da comunicação.

E, para que isso ocorra em nossos processos educativos, precisamos nos

perguntar, sempre de novo, sobre qual paradigma queremos elaborar e desenvolver

este fazer pedagógico. Sim, precisamos nos posicionar, conscientes de que a máxi-

ma positivista "a ciência é neutra" foi e é uma armação ideológica para nos colocar

sempre de novo a serviço da ideologia dominante.

Considerações finais

Em outras palavras, a sociedade informacional, global e ou em rede desafia

o ser humano a desenvolver uma série de habilidades e competências cognitivas,

práticas, afetivas e de convívio, linkadas ou não em princípios éticos, de compreen-

são e de solidariedade humana. Porém, cabe à educação contribuir efetivamente na

preparação das novas gerações para lidar com mudanças e as diversidade tecnológi-

ca, econômica e cultural, bem como a de qualificar as crianças e jovens para ingres-

sarem e participarem ou não da construção e reconstrução deste novo processo de

construção do conhecimento.

Lévy fala de!

[...] Palavras cochichadas ao crepúsculo, signos brilhando sob o sol de meio-dia ou sobre

o céu inverso das telas, nós introjetamos agennamentos semióticos dispersos no mundo.

E é com estes elementos de fora interiorizados, subjetivados, metaforici%ados pelo hábito

ou a imaginação, que criamos novas entidades audíveis ou visíveis, concretudes duráveis

ou acontecimentos'fugazes, que outros ou talve^ nós mesmos interiorizaremos novamen-

te... O estudo das tecnologias intelectuais permite, então, colocar em evidência uma



de encaixamento fractal e recíproco entre objetos e sujeitos. O sujeito cognitivo só
funciona através de uma infinidade'de objetos simulados, associados, imbricados, reinter-
pretados, suportes de memória e pontos de apoio de combinações diversas. Mas estas coisas
do mundo, sem as quais o sujeito não pensaria, são em si produto de sujeitos, de coletivida-
des intersubjetivas que as saturaram de humanidade. E estas comunidades e sujeitos
humanos, por sua ve^ carregam a marca dos elementos objetivos que misturam-se inextri-
cavelmente à sua vida, e assim, por diante, ao longo de um processo em abismo no qual a
subjetividade é envolvida pelos objetos e a objetividade pelos sujeitos (1993, p. 174).

De fato, na sociedade informacional, global e em rede são valorizadas novas

habilidades e competências, como: a) o intelectualismo e ou a valorização das ativi-

dades cerebrais em detrimento às atividades braçais); b) a criatividade, delegando as

máquinas, as tarefas repetitivas e chatas; c) a valorização da estética, o design, a ponto

desta se sobrepor à técnica; d) a subjetividade; e) a emotividade; f) a desestrutura-

ção; g) a descontinuidade.

A escola precisa trabalhar estes processos educativos no futuro, bem como

precisa trazer para a escola o suporte técnico necessário, para que o aluno possa

acessar a informação, buscar a informação, depurar a informação, selecioná-la criti-

camente, discuti-la, re-elaborá-la e comunicá-la. Desse modo, participaremos tam-

bém e, com certeza, na construção e re-construção do paradigma educacional da

Sociedade da Informação e da Comunicação.
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Text Box
Fonte: Diálogo: revista temática, n. 11, p. 15-30, jul./ago. 2007




