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Ao nível global, a sociedade do conhecimento está 
redefinindo o papel da Educação Superior. As 
instituições que resistirem às mudanças não 
sobreviverão até a próxima década, mas as que se 
aproveitarem do mar de oportunidades geradas pelas 
necessidades da economia da informação e do 
conhecimento terão grandes possibilidades, não só de 
expansão, mas também de contribuir com o 
desenvolvimento do país. Além desses fatores, no 
Brasil o futuro da Educação Superior depende de uma 
Política de Estado para a Educação Fundamental, que 
ataque os problemas cruciais e que seja de longo 
prazo, em contraposição à Política de Governo que 
muda ao sabor do partido no comando da nação.  

Temos cinco milhões de alunos no primeiro ano do 
ensino fundamental, mas apenas 2,6 milhões de 
concluintes. As elevadas taxas de repetência e a baixa 
qualidade do ensino desestimulam os alunos, levando-
nos a uma taxa de repetência e evasão que está entre 
as maiores do mundo. A mesma tragédia propaga-se 
no ensino médio que forma, atualmente, em torno de 
1,8 milhões de alunos. Este é o principal limitante da 
expansão do ensino superior no Brasil, que em 2004 
teve 1,6 milhões de ingressantes, muito aquém dos 2,5 
milhões que nos permitiriam atingir a meta de 10 
milhões de alunos em 2010. 

Outro problema com o qual a sociedade brasileira tem 
que se preocupar é com a chamada “divisão digital”, o 
marco que divide as pessoas que tem acesso a 
tecnologia da informação das que não têm acesso. 
Traçando um paralelo disso na Educação Superior, o 
preocupante é a “divisão digital” entre docentes e 
alunos.  

Alheios aos avanços da tecnologia e seu impacto 
sobre a formação profissional, a maioria dos nossos 
docentes ainda não se deu conta de que o modelo de 
aulas que eles vêm repetindo, ano após ano, está com 
os dias contados. Isso por várias razões: mudanças no 
ambiente de trabalho das empresas, as novas 

habilidades cognitivas da geração Internet e as 
facilidades de acesso à informação.  

A sociedade da informação introduziu importantes 
mudanças no ambiente de trabalho, que exigem a 
reformulação do conteúdo e do processo de ensino-
aprendizagem. Só para citar um exemplo, em vários 
países profissionais de conhecimento trabalham em 
suas residências a maior parte do tempo. Empresas 
como a HP, a SUN, a ITT, tem relatado significativa 
economia com a adoção dessa estratégia. Pagam a 
conexão de banda larga das residências e fornecem 
aos funcionários notebooks e celulares, para que  
trabalhem com suas equipes utilizando a Internet. . 
Alegam que isso aumenta a produtividade e permite 
aos funcionários morar fora dos grandes centros, 
economizando o tempo e o custo de transporte, além 
de melhorar a qualidade de vida.  

Essa mudança no ambiente de trabalho gerou 
necessidades de formar gerentes capazes de distribuir 
tarefas com tempo de execução determinado, 
habilitados a avaliar a produtividade de seus 
funcionários pelos resultados produzidos e não por vê-
los trabalhando. Gerou, também, a necessidade de 
formar profissionais autônomos, com competência 
para gerenciar seu tempo e para interagir com sua 
equipe através de comunicação virtual. 

Outro fator importante é que a chamada geração 
Internet, que abrange os nascidos após 1985 nos 
Estados Unidos (após 1990 para o Brasil), possui 
habilidades cognitivas que os tornam incapazes de 
aceitar as aulas tradicionais. É uma geração que 
aprendeu a utilizar a tecnologia através de tentativa e 
erro. Foi exposta a um ambiente multimídia desde o 
nascimento, desenvolvendo importantes habilidades 
audiovisuais de aprendizagem. Estes jovens, com 
facilidade, desenvolvem trabalhos acadêmicos no 
computador, ouvindo música e mantendo 
simultaneamente conversas em paralelo através do 
sistema de mensagens instantâneas. É uma geração  
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com impressionante capacidade multitarefa. Quer 
aprender experimentando, discutindo com pares, 
buscando informações complementares, colocando 
criatividade em suas tarefas, sendo desafiada a 
descobrir soluções. Não aceita a passividade das 
aulas tradicionais, adora o ambiente de e-learning. 

A tradição da maioria das aulas é transmitir 
informações. Quando boa parte dos atuais docentes 
cursou a universidade, a informação era lhes 
transmitida pelo professor e complementada por 
consultas aos livros, à biblioteca da universidade. 
Atualmente, com poucos cliques tem-se acesso à 
informação através da Internet: bibliotecas on-line, 
periódicos on-line, obras de museus, clássicos da 
literatura, só para citar alguns. Assim, as aulas 
destinadas a transmitir informação estão ultrapassadas 
para o contexto atual. Os cursos têm que dedicar-se a 
desenvolver o conhecimento.  

A diferença entre informação e conhecimento é sutil, 
porém importante. Conhecimento é o significado que 
se extrai da informação, é a interpretação. 
Usualmente, o conhecimento é desenvolvido através 
de um processo interativo, através da discussão com 
pares ou desenvolvendo uma análise critica da 
informação. Para desenvolver o conhecimento é 
necessário um ambiente de aprendizagem muito mais 
rico e diversificado do que o utilizado para simples 
transmissão de informação.  

Naturalmente, na missão de todas as IES consta 
dentre suas finalidades “o acesso ao conhecimento e o 
desenvolvimento de raciocínio crítico”, mas, na 
realidade, a maioria se expandiu através da sua 
atividade de fornecer o acesso à informação. Essa 
função está com os dias contados, pois já existem 
formas bem mais eficazes de acesso à informação do 
que freqüentar um curso por quatro anos. 

O corpo docente tem resistido à mudança, dificultando 
muitas vezes iniciativas dos dirigentes.  É preciso que 
os docentes percebam que este é um caminho sem 
volta, que já vem sendo trilhado pela sociedade do 
conhecimento, pelos avanços tecnológicos. A 
mudança que se faz necessária é de revisão do 
conteúdo dos cursos, é de definição das novas 
habilidades e competências que devem ser 
desenvolvidas para o exercício profissional. 

Quanto ao processo de ensino-aprendizagem, é inútil 
adotar estratégias que tornem um pouco mais eficazes 
as aulas tradicionais. Ao ver inúmeras instituições 

adotando essa estratégia, vale lembrar uma famosa 
frase do saudoso Peter Druker: 

 “Nada pode ser mais ineficaz do que investir para 
aprimorar a eficiência de um processo 
inadequado” 

O processo de ensino-aprendizagem tem que diminuir 
o tempo passivo dos alunos em sala-de-aulas, 
substituindo parte desse tempo por atividades práticas, 
executadas pelos alunos em um ambiente virtual, 
similar ao que encontrarão no seu futuro ambiente de 
trabalho.  

Nesse novo ambiente de ensino-aprendizagem, 
utilizando as ferramentas de e-learning, o professor 
terá uma atividade muito mais gratificante do que a 
repetição das mesmas aulas ano após ano. Ele terá 
uma atividade criativa, propondo trabalhos para os 
alunos, lançando desafios, suscitando debates e 
sobretudo, guiando, orientando, esclarecendo dúvidas.  

Nenhuma IES conseguirá implantar as necessárias 
mudanças sem a adesão da maioria do seu corpo 
docente. Para aquelas que se adequarem à nova 
realidade, o futuro reserva interessantes possibilidades 
de expansão, pois a sociedade de conhecimento 
requer que o profissional dedique-se à aprendizagem 
continuada. Essa expansão certamente se dará com a 
criação de novos produtos e serviços educacionais, 
utilizando novos espaços de aprendizagem. 


