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A idéia de
metacapacitação

Percepção estratégica dos educadores é peça fundamental
para incentivar competêricias socioprofissionais dos estudantes

ma série de demandas de competências
socioprofissionais tem exigido a mo-
bilização das instituições de educação
para novas abordagens de planejamento

educacional, concepções de currículo, metodologias e
avaliação do ensino e da aprendizagem.

Tais competências socioprofissionais referem-se
não apenas ao domínio de aspectos técnicos da pro-
fissão, mas também a fatores ligados ao desempenho
nas relações sociais.

Essas necessidades foram primeiramente iden-
tificadas em pesquisas encomendadas, na década de 70,
pelos governos japonês e alemão e coordenadas por es-
tudiosos, como Yoneji Massuda, da Universidade de
Aomori (Japão), e Claus Offe, da Universidade de
Frankfurt (Alemanha). Os estudos partiam do princí-
pio de que a inovação nas tecnologias de informação e

comunicação e o crescimento do setor terciário marca-
riam o mercado de trabalho e exigiriam ajustes nos sis-
temas de formação profissional em diversos níveis.

Os EUA promoveram discussões intersetoriais sobre esse
tema nos anos 80, conferindo um cunho político e mais
pragmático ao processo. No Brasil, a grande imprensa pas-
sou a divulgar os então chamados novos requisitos de qua-
lificação profissional a partir de meados da década de 90.

Essas novas habilidades podem ser categorizadas em
quatro grupos, ainda que tal divisão seja meramente di-
dática, pois todas se imbricam na realidade concreta. São
eles: redimensionamento do pensamento lógico-abstra-
to; comunicação e linguagens do mundo contemporâneo;
trabalho em equipes multidisciplinares, multifuncionais
e virtuais; e capacidade de adaptação à mudança.

O primeiro abrange a alteração da visão do especia-
lista para uma dimensão generalista. A noção de
criatividade é revista quanto à perspectiva de talento inato
e passa a envolver a capacidade de solucionar problemas.

Já o segundo grupo, comunicação e as linguagens
do mundo contemporâneo, traz o desafio de compreen-
der e situar-se nas redes de comunicação e informação.
Nesse contexto é necessário rever os papéis e a impor-
tância da palavra escrita, do conhecimento de outros
idiomas, além de melhor domínio da língua materna,
fomentando maior compreensão da linguagem não-
verbal - particularmente numa sociedade de serviços,
cuja demanda é por um profissional que se antecipe às
necessidades do cliente/consumidor.

O trabalho em equipes passa a exigir a superação dos
processos tayloristas-fordistas fortemente marcados pela
especialização, em prol de um novo tipo de relaciona-
mento socioprofissional em que a ampliação da capaci-
dade de comunicação e intercâmbio de informações, pro-
cessos e conhecimentos, em escala inter e transdisciplinar,
também propõem equipes que se formem para o desen-
volvimento de projetos específicos e por tempo deter-
minado: as equipes virtuais. A questão da liderança é for-
temente discutida para muito além das habilidades de
mando, em direção ao que vem sendo denominado de
liderança educadora e servidora.

A última categoria, a capacidade de adaptação à
mudança, exige o desenvolvimento do pensamento es-
tratégico para identificar tendências, necessidades e
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potencialidades, com especial foco às questões
sociais. A responsabilidade social ganha nova
dimensão nas relações entre Estado, mercado e
sociedade civil, propondo uma reflexão mais
ampla sobre o conceito de solidariedade, indo
além do assistencialismo e a filantropia.

COMPETÊNCIAS

Nenhuma profissão tem escapado do signi-
ficado dessas novas competências socio-
profissionais. Além disso, vários especialistas
apontam mudança de atividade profissional duas
ou três vezes ao longo da vida economicamente
ativa. É preciso observar que essas competências
são atravessadas por uma idéia de meta-
capacitação profissional, isto é, o mercado de tra-
balho busca profissionais capazes de transitar por
áreas afins ou até mesmo dialogar com áreas di-
ferentes da sua formação.

Mostra-se clara, portanto, a necessidade de novos
parâmetros de formação e qualificação profissional, es-
timulando a educação continuada. Qualquer profissio-
nal que queira garantir sua sobrevivência no mercado de
trabalho deve aderir à idéia de manter-se atualizado. Hoje
há diversas opções, presenciais ou a distância, não só nas
escolas, mas em empresas, ONGs e outras agências.

Toda essa discussão torna um desafio o repensar a edu-
cação superior considerando novos graus de complexida-
de, partindo da análise sobre o modo como as várias orga-
nizações, que interagem na contemporaneidade, partici-
pam da construção e distribuição do conhecimento.

As recentes políticas públicas, por sua vez, exigem
que se encontrem formas de estabelecer relações mais
consistentes entre ensino-pesquisa-extensão - tripé esse
entendido como fundamento da educação superior.

Todo esse quadro é afetado, ainda, pelas inovações
tecnológicas que permitem a criação de novos ambien-
tes de aprendizagem virtuais. Isso exige também novos
parâmetros metodológicos e práticas relativas à cons-
trução, organização e distribuição do conhecimento.

Por outro lado, compreendida como necessidade e
um dos principais componentes na diminuição da po-
breza estrutural e ascensão social, a educação também
é objeto de expectativa e desejo, bem como símbolo de
status, o que possibilita a elevação da escolaridade das
pessoas em todo o mundo.

Observam-se, ainda, o aumento da mobilidade in-
ternacional de estudantes e o fenômeno do envelheci-
mento populacional, gerando uma diversificação de ati-
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vidades assíncronas e a influência da indústria do tu-
rismo, lazer e entretenimento, que ampliam o conceito
de extensão universitária. Mesmo os eventos acadêmi-
cos, sejam relativos ao ensino, à pesquisa ou à extensão,
ganham maior dimensão e buscam atingir um número
cada vez maior de participantes.

MOBILIDADE

Cada um desses cenários possibilita uma série de con-
siderações e até mesmo a prospecção de oportunidades
e arranjos do ensino superior, de acordo com as peculia-
ridades dos campos profissionais, enquanto revela um
panorama global do setor. Demanda também uma nova
postura dos profissionais da educação, em especial do
docente. Além de desenvolver as competências exigidas
pelo mercado de trabalho, ele precisa capacitar-se para
desenvolvê-las nos estudantes. Esse desafio duplo e si-
multâneo revela um outro significado mais complexo de
metacapacitação, porque exige que as instituições repen-
sem a organização do trabalho docente.

Como se pode ver, os cenários são multifacetados e
nos desafiam no uso das referidas competências
socioprofissionais em múltiplas dimensões. Isso atesta
a importância de se pensar na metacapacitação como
um dos elementos centrais da gestão e da formação de
pessoas na educação superior. •
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