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A COMPLEXIDADE DO CONHECIMENTO



A complexidade do Conhecimento

Para Edgar Morin (2000), as disciplinas, como estão estruturadas, só servirão

para isolar os objetos do seu meio e isolar partes do todo. A educação deve

romper com essas fragmentações para mostrar as correlações entre os saberes,

a complexidade da vida e os problemas que hoje existem. Caso contrário, será

sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro.



A complexidade do Conhecimento

Os saberes das experiências e os conceitos científicos nos reportam a Edgar

Morin (2012 a). O primeiro estágio do conhecimento não se reduz a simples

informações, pois conhecer implica em trabalhar com as informações,

classificando-as, analisando-as e contextualizando-as de maneira inteligente,

desenvolvendo a consciência ou sabedoria. A inteligência implica na arte de

vincular o conhecimento de maneira útil e pertinente. É produzindo novas

formas de progresso e desenvolvimento. A consciência e a sabedoria envolvem

reflexão, implicando na capacidade de produzir novas formas de existência, de

humanização e de pensar em complexidade.



A complexidade do Conhecimento

A complexidade é a união da simplicidade e da complexidade, salienta Morin

(1999); dos processos de simplificação implicando em seleção, hierarquização,

separação e redução, com os outros contra processos que implicam a

comunicação e a articulação daquilo que está desassociado e distinguido,

tentando evitar o pensamento redutor que vê apenas os elementos e/ou partes

e o pensamento global, que não vê mais que o todo.



A complexidade do Conhecimento

Para a educação do futuro, é necessário promover grande remembramento dos

conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de situar a condição

humana no mundo, dos conhecimentos derivados das ciências humanas para

colocar em evidência a multidimensionalidade e a complexidade humanas, bem

como integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das

humanidades, não somente a filosofia e a história, mas também a literatura, a

poesia, as artes... (MORIN, 2003, p. 48).



A complexidade do Conhecimento

À primeira vista, complexidade é um tecido de elementos heterogêneos

inseparavelmente associados, que apresentam a relação paradoxal entre o uno e

o múltiplo. A complexidade é efetivamente a rede de eventos, ações, interações,

retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. A

complexidade apresenta-se, assim, sob o aspecto perturbador da perplexidade,

da desordem, da ambiguidade, da incerteza, ou seja, de tudo aquilo que é se

encontra do emaranhado, inextricável. (MORIN, 2003b, pp.37-44).


