
Educação e o mundo da complexidade  
MARIA ALICE ROCHA 
 
 
Vivemos hoje no mundo das transformações. Ciências e tecnologia aperfeiçoam-se e 
superam-se a cada dia, oferecendo soluções para o sonhado e abrindo possibilidades 
não esperadas e mesmo não almejadas. A educação sofre, como todos os segmentos 
da sociedade, suas influências, mas ao mesmo tempo tem que dar conta delas, pois é 
a responsável pela preparação do ser humano do seu nascimento à sua morte. E o que 
é mais complicado: não deve dar conta tão somente deste mundo de ciências e 
técnicas complexas, mas, sobretudo, do ser que vive em meio a estas.  
 
Ciências se inter-relacionam por meio da transdisciplinariedade que inaugura o diálogo 
entre redutos antes hermeticamente fechados. Ao citar-se apenas alguns, vemos a 
mecatrônica, que alia a informática, a mecânica e a eletricidade, e a medicina à 
informática, que transforma algumas especialidades cirúrgicas criando a experiência da 
laparoscopia, permitindo não só cirurgias presenciais como a realização de atos desta 
natureza comandados por um especialista que se encontra em outra cidade ou quem 
sabe país.  
 
Abre-se o diálogo entre cientistas e especialistas de várias profissões, que começam a 
estabelecer trocas respeitando suas linguagens e formas de pensar específicas e, ao 
mesmo tempo, entrando no discurso alheio. Isto passa a se dar num tempo e num 
espaço possível, não se precisando estar no mesmo lugar geograficamente falando e 
na mesma hora. Mas as trocas se dão e são efetivas.  
 
Necessário se faz, então, pensar como a educação é envolvida na complexidade que 
começa a se delinear. O importante deixa de ser dar conta de ciências novas, criar 
novas disciplinas para os cursos, mas absorver e recriar uma nova forma de se portar 
diante do estabelecido e em especial diante do outro. Não se podem prever quais as 
mudanças que serão realizadas, não se pode mais imaginar, como se fazia pouco 
tempo atrás, as funções que dada pessoa vai desempenhar e quais conteúdos 
precisam ser dominados.  
 
Continuando o raciocínio aqui iniciado, parece que fica fácil dizer: tirem-se os 
conteúdos, valorizem-se os processos. Isto seria simples se não fosse impossível. Não 
se pensa nem se age sobre o nada. Conteúdos, amealhados durante séculos, precisam 
ser passados, mas agora para serem trabalhados e transformados.  
 
O conhecimento é feito de informações e de dados, organizados e elaborados. Um dos 
objetivos precípuo da educação continua o mesmo: introduzir o indivíduo na cultura 
vigente. O que se precisa pensar é o que isto significa. O educador, mais do que 
nunca, deve se situar na compreensão deste presente que flui em avanços cognitivos e 
procurar postar-se no virtual para conseguir repensar a base indispensável de 
conteúdos a serem trabalhados no ensino.  
 
Como se isto já não fosse pouco, faz-se necessário compreender maneiras de 
introduzir, desde cedo, o indivíduo na procura de novas informações significativas e na 
ação de incorporá-las e transformá-las. Por outro lado, o educador precisa absorver do 
progresso não só os conteúdos e raciocínios específicos, mas também este jeito hoje 
indispensável de fazer ciência que envolve o diálogo.  
 



Evidenciou-se até agora um indivíduo a ser preparado para dominar um conhecimento 
básico fundamental, que possa ir buscar novas fontes e que saiba li dar com estas e 
quem sabe aprenda a dialogar com áreas diferentes. Mas a educação é responsável 
não só pela formação do ser pensador, mas, em especial, do ser que abrange aquele. 
Isto é, de um ser que possa caminhar para se conhecer, para ir assumindo uma 
identidade, que aprenda a ouvir e respeitar o outro, que se perceba membro de um 
grupo, de uma cidade, de um país. Enfim, do mundo.  
 
Que seja preparado para ser cidadão em qualquer área de atuação, que saiba 
identificar e lutar por suas crenças, mas sempre em coerência com os outros. Que 
possa viver neste mundo da complexidade, mas que também seja capaz de 
descobertas que não só o promovam, mas que também sejam éticas e promovam um 
bem estar maior de todos.  
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