
EDUCAÇÃO,

INFORMAÇÃO
E CONHECIMENTO

Vivenciamos hoje, no mundo educacional e
corporativo, um evidente exagero: a proclamação en-
tusiasmada de estarmos, finalmente, entrando na Era
do Conhecimento!

Ora, assim como todo ser humano em qualquer época da História

sempre viveu na "era contemporânea", também nunca deixou de estar

na "era do conhecimento"; afinal, se há algo que compõe fortemente a

nossa hominização, nos distinguindo de outros seres, é a capacidade de

ultrapassarmos o mero mundo primário dos dados, informações e sen-

sações, chegando até a elaboração do abstrato em forma de conheci-

mento. Assim não fosse, nossa evolução jamais chegaria ao ponto atual.

Para ser mais claro: em tempo algum, desde que nas nossas origens, em

um processo concomitante, começamos a produzir o mundo humano

(chamado Cultura) e esse mundo também nos produziu, deixamos de

viver a Era do Conhecimento.

Uma ótima síntese dessa perspectiva pode ser encontrada no ines-

timável livro de Álvaro Vieira Pinto, o clássico Ciência e Existência, que

precisa ser revisitado com freqüência. Nessa obra, ao expressar a sua

Teoria da Cultura, diz "a cultura é, por conseguinte, coetânea do pro-

cesso de hominização, não tem data de nascimento definida nem forma

distintiva inicial. A criação da cultura e a criação do homem são na

verdade duas faces de um só e mesmo processo, que passa de principal-

mente orgânico na primeira fase a principalmente social na segunda,

sem contudo em qualquer momento deixarem de estar presentes os

dois aspectos e de se condicionarem reciprocamente".

Na mesma linha, em 1995, Paulo Freire concedeu, uma entrevista

ao primeiro número da revista Presença Pedagógica, e nela nos advertiu

contra determinado triunfalismo cientificista: "Discordo dos pensado-

res que menosprezam o senso comum, como se o mundo tivesse parti-

do da rigorosidade do conhecimento científico. De jeito nenhum! A

rigorosidade chegou depois. A gente começa com uma curiosidade in-



discutível diante do mundo e vai transformando

essa curiosidade no que chamo de curiosidade

epistemológica. Ao inventar a curiosidade

epistemológica, obviamente são inventados mé-

todos rigorosos de aproximação do sujeito ao

objeto que ele busca conhecer".

O que podemos afirmar nos nossos tem-

pos, sem temor de ufanismo hiperbólico, é um

ineditismo de duas ordens: nunca tivemos ta-

manha e estupenda velocidade no acesso às

infindáveis Informações e, ainda, jamais o Co-

nhecimento teve tanta importância para a cria-

ção do "novo" (em vez da simples reprodução

do antigo).

Em 2002, tive a oportunidade de participar

de um debate em Campinas sobre O Professor e a

Leitura do Jornal e a tese central de minha reflexão

era a mesma apontada logo ao início deste texto.

Por isso, pela oportunidade temática, retomo aqui

algumas idéias recuperadas daquela exposição.

Nós ficamos soterrados pelas informações.

Você já não sabe mais do que se precisa de fato:

de tudo o que está chegando na vida da gente,

inclusive o que levar para a escola, para o traba-

lho pedagógico escolar. O mais importante, ago-

ra, não é apenas ter acesso à informação porque

ela está chegando com rapidez, mas é como es-

tabelecer critérios de seleção para a grande vari-

edade de informações disponíveis.

A questão prioritária que se coloca para nós,

professores, é como desenvolver critérios de se-

leção da informação. Em outras palavras, como

transformar Informação em Conhecimento.

Cabe enfatizar que ainda hoje tem muita gente

em educação que confunde informação com co-

nhecimento. Informação é cumulativa e Conhe-

cimento é seletivo! Por isso, a mais importante

ferramenta é a seleção. Tem gente que diz as-

sim: "Agora nós temos a Internet e a Internet é

a grande fonte de conhecimento". Não! A

Internet é a ferramenta mais poderosa, impres-

cindível como fonte de informação. Tem gente

que diz que navega na Internet — a maior parte

não navega, a maior parte naufraga. Para você

navegar, você tem que ter clareza do para onde

você quer ir. Você tem que ter clareza do que

está procurando.

E aí, qualquer um de nós, na ansiedade de

modernizar o modelo pedagógico, eletrifica a sala

de aula. Enche de coisa eletrônica, como se, para

fazer algo que primordialmente interessasse às

pessoas, precisasse eletrificar a educação. Aí,

mete aparelho eletrônico ligado para todo o lado,

dizendo que, como os alunos estão habituados

com isso, precisamos modernizar o ensino. O

que moderniza não é a ferramenta, mas sim o

tratamento dado ao conteúdo.

Não canso de lembrar o que chamo de

"síndrome de Alice" brincando com a invenção

de Lewis Carroll. Alice, desorientada, encontra

um gato sorridente, olha para ele no alto da ár-

vore e diz assim: "Você pode me ajudar?" Ele

falou: "Sim, pois não". "Para onde vai essa es-

trada?", pergunta ela. E ele fez uma pergunta

incrível: "Para onde você quer ir?" Ela falou:

"Eu não sei, eu estou perdida". Ele diz assim:

"Para quem não sabe para onde vai, qualquer

caminho serve".

Isso é importante para ser pensado na área

de educação. Para quem não sabe para onde vai,

qualquer caminho serve.
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