
Uma nova postura em relação à educação continuada

E xiste nas sociedades contempo-
râneas uma demanda crescente
por conhecimentos técnicos es-

pecializados.
Da mesma forma, novas profissões

têm surgido devido ao grande impacto
que as sociedades têm recebido por
meio do aumento, sem precedentes, do
volume de informações disponíveis.

Se no mundo antigo, uma bibliote-
ca levava alguns séculos para ser for-
mada, hoje em dia, a internet cria e
destrói diariamente novas informa-
ções com dimensões gigantescas. A Bi-
blioteca de Alexandria (séc. IV a.C),
formada para ser o acervo mais com-
pleto do mundo, tinha como missão
adquirir todos os pergaminhos de seu
tempo. Conseguiu reunir cerca de 700
mil itens. O Internet Archive, só como
exemplo, possui um repositório de
conteúdos com dezenas de bilhões de
paginas, desde 1996 quando a inter-
net comercial explodiu.

Isto tem resultado em um crescimen-

to exponencial de novos conhecimen-
tos que incidem de forma decisiva na
economia e na cultura das sociedades.

Sem dúvida, o impacto da informa-
ção disponibilizada pela internet re-
presenta uma verdadeira revolução na
história das civilizações: novos arran-
jos sociais são criados devido à infor-
mação; novas tecnologias são introdu-
zidas nas diversas áreas do conheci-
mento, gerando um grande aprofun-
damento técnico e científico; e, aquilo
que mais nos interessa, um surgimento
de novas e incessantes profissões.

Profissões novíssimas como design de
games ou design de moda têm feito as
"velhas" profissões parecerem ter nasci-
do antes da revolução industrial, como
engenharia elétrica ou contabilidade.

Neste sentido, a educação formal
realizada durante quatro anos dentro
de uma universidade não consegue
mais dar conta dessa complexidade.
Seja porque os conhecimentos apre-
endidos tomam-se rapidamente des-
cartáveis ou porque eles já não são
mais suficientes em si; ou seja, o cru-
zamento dos saberes tem produzido
uma infinidade de novos conhecimen-
tos a serem aplicados.

A crescente especialização, que pro-

piciou grandes avanços da ciência, ao
invés de resultar num ponto de con-
vergência do saber humano, acaba
por reunir de forma isolada, grandes
especialistas que mal conseguem dia-
logar entre si.

Diversos esforços têm sido realiza-
dos com o intuito de dar conta desses
conhecimentos múltiplos, tentando
integrar os diferentes conteúdos espe-
cializados das ciências. O CIRET, Centre
International de Recherches et Êtudes
Transdisciplinaires, baseado em Paris,
publicou um manifesto em 1997, no
Congresso de Locamo, tratando do te-
ma. A transdiciplinaridade, como o
prefixo "trans" o indica, diz respeito ao
que está ao mesmo tempo entre as dis-
ciplinas, através e além das disciplinas.
Sua finalidade é a compreensão do
mundo atual e um dos imperativos pa-
ra isso é a unidade do conhecimento.

A educação, neste sentido, tem um
caráter muito mais formativo - herança
platônica que trata a educação como
formação integral do ser humano
(educação enquanto Paidéia).

Mesmo com a especialização criada
pela sociedade moderna é possível en-
contrar maneiras de reconciliar os dife-
rentes conhecimentos adquiridos, tra-



zendo de volta um ser humano mais
consciente e menos técnico, apoiado
em um saber mais integrativo.

Por isso, não se deve entender á edu-
cação continuada (que é toda a educa-
ção que se realiza após o término de
um curso superior regular) como sen-
do uma forma apenas de dar continui-
dade aos estudos iniciados nas cadei-
ras de uma universidade.

Cursos rápidos de dois dias, seminá-
rios e cursos longos de especialização
não devem ser encarados apenas como
uma continuação do que já se sabia,
mas devem trazer, antes de tudo, um
conhecimento que deverá ser usado de
forma prática na vida diária.

Se por um lado, a internet nos inun-
da e invade com novas informações de
uma maneira aterradora, por outro la-
do, ela nos oferece uma oportunidade:
a comunicação em rede permite gerar
conhecimentos, construídos de forma
colaboratíva, que possibilitam uma
nova forma de aprendizagem.

Os cursos a distância realizados pela
web mostram que a cooperação entre
as diversas mídias, diferentes entre si,
conseguem construir algo novo a par-
tir desta união de saberes aparente-
mente díspares. Algo que vai na mesma

direção das propostas do Congresso de
Locarno, que se apoia no conceito de
conteúdos transversais.

É importante entender que a "edu-
cação continuada" ou "permanente"
não deve significar apenas mais um
passo em direção à especialização.
Mas, muito mais do que isso, é um
processo ininterrupto de aquisição de
conhecimentos a serem aplicados du-
rante toda a carreira.

A educação formal não só está so-
frendo grandes e rápidas mudanças,
como também todo o processo de
aquisição do conhecimento não se es-
gota mais com o término de um curso
superior. É necessária uma revisão
contínua e rápida dos novos conheci-
mentos para não se perder o bonde
da história ou, falando de maneira
prática, um emprego (tão valioso nos
dias de hoje).

Novos termos como "aprendizagem
por toda a vida" e "educação perma-
nente" têm tentado iluminar esta ne-
cessidade por um conhecimento que,
definitivamente, não se esgota com o
fim de um curso de graduação.
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