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EDUCAçãO CONtINUADA
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C erta vez, em meados da década de 1980, minha 
bisavó me chamou para uma conversa sobre a 
escolha profissional que eu havia feito naquele 
momento, às vésperas do vestibular. Queria ser 

médico e esse desejo acompanhou-me por toda a infância 
e adolescência. Ela então advertiu-me: “Meu bisneto, medi-
cina é uma profissão para a qual você terá de estudar a vida 
inteira”. Certamente àquela altura da vida, minha querida 
bisa não imaginava a quantidade de mudanças que acon-
teceriam em nossa sociedade nos anos seguintes, princi-
palmente no que diz respeito à velocidade das inovações 
tecnológicas e, consequentemente, o quanto a educação 
seria impactada por isso. 

A sua afirmação era pertinente. Afinal, ela viu a chegada 
da televisão aos lares brasileiros, muitos anos depois de o 
rádio ser o meio de comunicação hegemônico por décadas. 
Na década de 1980, o tempo de duração de uma inovação 
industrial era de dois anos. Daí para frente, os intervalos 
diminuíram em velocidade meteórica. Atualmente, há ino-
vações que duram apenas um mês ou menos do que isso. 
Basta ver a quantidade de vezes que recebemos avisos em 
nossos celulares sobre a necessidade de atualização de 
nossos “apps” instalados. sh
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Como já dizia 
minha bisavó:  
você terá de 
estudar a vida 
inteira
Repensar a educação a partir do estudante 
e de sua aprendizagem compõe o grande 
desafio da escola. A educação a distância 
joga luz sobre esta reflexão e nos convida 
a analisar os novos papéis de estudantes, 
professores e instituições de ensino

Por Tatsuo Iwata
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no moment um executivo com 20 anos de experiência já possui, 
em média, três desses cursos o 
em que em seu histórico acadêmico 

A graduação deixou de ser um 
diferencial. Um executivo com 
20 anos de experiência já possui, 
em média, três pós-graduações

Tamanha velocidade traz para a dimensão educacional 
um grande desafio. Hoje, não temos mais aquela divisão 
temporal entre o “tempo do estudo” e o “tempo do trabalho”. 
A educação continuada tornou-se figura central quando 
se pensa na trajetória de vida das pessoas. A graduação 
deixou de ser um diferencial, e apenas uma pós-graduação 
no currículo passou a ser exceção, no momento em que 
um executivo com 20 anos de experiência já possui, em 
média, três desses cursos em seu histórico acadêmico. 
A questão é: ninguém quer ficar para trás nos processos 
seletivos, e a busca por um curso de especialização cresce, 
sobretudo no grupo dos recém-formados. 

No início da década de 1990, a média de idade dos cha-
mados MBAs era de 38 anos, com mais de cinco anos 
de experiência gerencial. Nos últimos anos, esta idade 
média foi reduzida para 30 anos, e três anos de expe-
riência para os cursos chamados de MBA Executivo. 
Para os demais cursos de pós-graduação lato sensu, a 
média etária é menor ainda, e encontramos em sala 
um grande número de estudantes que saem da gradu-
ação diretamente para a pós-graduação. Este compor-
tamento, aliado à pressão exercida pelas empresas por 
profissionais conhecedores de novas tendências, fez a 
lista de cursos de especialização crescer nos currículos 
dos profissionais brasileiros. 

O cenário apresentado ressalta três importantes ques-
tões que merecem uma especial atenção: as salas de aula de 
pós-graduação ficaram cada vez mais jovens e com pouca 
experiência trazida para trocas e discussões; a quantidade 
de novos assuntos e abordagens traz uma pressão curri-
cular sobre o número cada vez maior de cursos ao longo 
da vida profissional; e, apesar das inovações tecnológicas 
terem acenado com a possibilidade de uma maior quali-
dade de vida aos seus usuários, a administração do tempo 
tem sido cada vez mais uma tarefa complexa. 

Em relação ao primeiro ponto, pesquisas indicam uma 
redução de dez anos na faixa etária dos alunos que cursam 
uma pós-graduação lato sensu. Neste caso, percebemos, cla-
ramente, uma mudança na “ecologia” desses espaços. Na 
década de 1990, tínhamos turmas formadas por estudantes 
com uma sólida experiência profissional e que buscavam 
nas aulas, além de conhecimentos mais aprofundados sobre 
sua área de atuação, uma troca consistente com os colegas. 
Atualmente, com os recém-formados dominando a cena, 
o aprofundamento de questões e a troca de experiências 
deram lugar à necessidade de nivelamento de conceitos 

mais básicos e o crescimento conjunto do grupo rumo ao 
estágio inicial de seu desenvolvimento na carreira. 

Os profissionais de 30 anos com alguma experiência 
acumulada sentam-se hoje às mesas dos cursos de MBA 
Executivo, segmento que atrai um nível profissional 
cada vez mais jovem. Pensando na ampla faixa etária 
pós-faculdade, vemos claramente dois grupos atingidos 
pelas ofertas atualmente presentes nos portfólios das 
principais escolas: os recém-graduados ou com poucos 
anos de experiência; e um grande número de profissionais 
que acabam seguindo outros caminhos, uma vez que são 
poucas, e talvez desinteressantes, as opções oferecidas 
para aqueles que, em posições executivas seniores, não 
querem participar de mais um curso de dois anos sobre 
assuntos que pouco irão agregar às suas atividades pro-
fissionais. Esses grupos querem modelos diferentes de 
reflexão e modalidades educacionais inovadoras, com 
uma troca real de experiências e uma contribuição mais 
objetiva do programa para as questões que os afligem. 

O segundo ponto a ser ressaltado é a pressão dos temas 
no processo de desenvolvimento dos profissionais. Pode-
mos observar que assuntos e discussões ficam ultra-
passados cada vez mais rápido, enquanto novos temas 
surgem a cada momento. Seja inserindo disciplinas 
novas nos cursos existentes ou lançando novos progra-
mas sobre temas emergentes — como redes sociais, art 
mobile, crowdsoursing etc. —, a continuidade dos estudos 
aparece como um fenômeno da atual geração de profis-
sionais, independentemente do estágio de vida no qual 
estejam inseridos. 

Novamente aqui a diversidade de modelos e meto-
dologias faz-se importante para a grande variedade de 
necessidades latentes dos diferentes públicos. Cursos 
mais informativos, porém introdutórios, programas de 
especialização para dar um upgrade no diploma univer-
sitário, cursos muito densos e aprofundados com maior 
duração, programas inovadores com formato coaching 
ou estudos de experiências e casos, são exemplos de 
quão variadas são as demandas e as oportunidades nesse 
ambiente de desenvolvimento profissional. 
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Ninguém quer ficar para trás nos 
processos seletivos, e a busca por 
um curso de especialização cresce, 
sobretudo entre os recém-formados

Por fim, o terceiro quesito a ser abordado direciona o 
foco para um dos principais problemas do século 21: a 
relação entre a tecnologia e suas inovações com o tempo 
e as novas demandas a que somos submetidos ao longo da 
vida profissional. Ao contrário do que imaginávamos, a 
administração de nosso dia e as respectivas prioridades 
tornaram-se tarefa bastante complexa com o desenvol-
vimento tecnológico. Os gadgets e novos recursos nos 
colocam “disponíveis” 24 horas por dia, sete dias por 
semana. E, na maioria das vezes, temos dificuldade em 
nos disciplinar para usar a flexibilidade inerente a essas 
tecnologias a nosso favor. 

Tudo isso afeta o universo das experiências educacio-
nais no que diz respeito aos conteúdos, modalidades de 
curso e dinâmicas de aulas. Dois elementos tornam-se 
centrais nessa discussão: a educação continuada como 
caminho inexorável para o desenvolvimento profissio-
nal; e a educação a distância e suas novas propostas 
como alternativa viável dentro desse cenário. 

As mudanças vividas pela sociedade atual e seus 
impactos nas relações entre a educação e o trabalho 
são premissas para a compreensão de alguns desses 
conceitos, que tiveram seus significados transforma-
dos nos últimos anos. Conhecimento, competências, 
educação continuada e educação a distância passaram 
a fazer parte de um conjunto muito rico de novos temas 
que se tornaram prioritários na inserção dos indiví-
duos, escolas e empresas na chamada “sociedade do 
conhecimento”. A principal consequência desse novo 
paradigma é a necessidade de uma aprendizagem ao 
longo de toda a vida. Tal constatação vem ao encontro 
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da defesa da educação continuada como um caminho a 
seguir, devido à premência de se manter a capacidade 
produtiva numa era de crescimento cada vez maior do 
ambiente competitivo.

Pode-se observar um aspecto da incessante busca 
pelo desenvolvimento, na relação entre profissionais e 
empresas. As novas exigências do mercado de trabalho 
pressionam os profissionais a dar continuidade à sua for-
mação, seja por recursos próprios ou pelo investimento 
de seus empregadores na gestão de seu capital intelec-
tual. Há duas décadas, as áreas de treinamento dessas 
organizações perderam um pouco o rumo, uma vez que 
se caracterizaram pela simples reprodução de conceitos 
e práticas, nelas injetadas, sem a preocupação com a cul-
tura e o real aproveitamento do potencial humano e das 
competências dos profissionais. A educação corporativa 
surgiu precisamente com o intuito de modificar essa 
situação insatisfatória quanto ao desenvolvimento de 
recursos humanos. Muitas empresas, no Brasil, criaram 
uma estrutura interna para essa finalidade. Em alguns 
casos, porém, houve apenas a mudança semântica das 
áreas, permanecendo idênticas as práticas gerenciais, 
isto é, repetidoras de modelos nem sempre adequados à 
real necessidade de preparo dos funcionários. Contudo, 
nos últimos anos, vimos a preocupação das organizações 
em investir no seu capital humano, tendo, por objetivo 
principal, garantir que seus empregados possuam as 
qualificações exigidas pelo modelo competitivo vigente. 

Em um mundo onde o conceito de emprego de duas 
décadas atrás não mais existe, as competências e o pro-
fissionalismo estão em linha com o conceito de empre-
gabilidade. Essa é, sem dúvida, a grande preocupação do 
profissional no ambiente de trabalho, uma vez que não se 
sonha mais com o emprego garantido, e sim com a manu-
tenção da capacidade profissional e competência. Nesse 
novo ambiente, as empresas passam a ser dependentes 
da educação, na medida em que a premência pelo desen-
volvimento dos empregados prioriza os processos edu-
cacionais em lugar da criação de “supervisores” que pos-
sam avaliar se o trabalho está sendo feito corretamente. 

Após a discussão sobre conhecimento e competência, 
percebe-se o quanto se espera da educação em termos 
de constante integração com o ambiente e as mudanças 
observadas na sociedade e nas organizações. Em virtude 
de atuar como instrumento de emancipação do indivíduo 

e das nações, sob a perspectiva de democratização das 
oportunidades nas sociedades da informação, onde o 
aprendizado inicial torna-se rapidamente insuficiente, 
a educação permanente visa a uma maior integração aos 
locais de trabalho, além de corresponder às expectati-
vas e necessidades dos indivíduos. 

Nesse cenário de profundas mudanças dos modelos e 
discussões pedagógicas, chegamos a uma questão que 
tem sido responsável por grande parte do debate sobre 
a aprendizagem e seus desafios: a educação a distância.

No Brasil, o tema assume papel de extrema relevân-
cia, pois as dimensões continentais do território, a 

As novas exigências do mercado 
de trabalho pressionam  
os profissionais a dar 
continuidade à sua formação
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heterogeneidade cultural das regiões e os problemas 
diversos de acesso à escola representam um campo fér-
til para esta modalidade educacional à espera de uma 
alternativa viável. 

A educação a distância, ou EAD, como usualmente 
a conhecemos, não é nova no Brasil. Desde a década de 
1950, temos experiências educacionais que resolveram 
as dificuldades oriundas das variáveis tempo e espaço. 
O ensino por correspondência e o famoso Instituto Uni-
versal Brasileiro trouxeram ao nosso país uma experiên-
cia anterior já vivenciada na Europa e nos Estados Uni-
dos. Com o avanço tecnológico, outras inovações foram 
incorporadas à chamada educação a distância como 
fitas-cassete, VHS, CDs, DVDs e, por último, a internet. 
Até agora, em todos estes casos, tivemos a ênfase dada 
à tecnologia como fator principal da EAD. E esse foi, pre-
cisamente, o problema. 

A tecnologia não é o ponto mais importante quando o 
assunto é educação a distância. Essa frase parece contra-
ditória se pensarmos que as inovações tecnológicas foram 
o grande motor de mudança de todas essas experiências. 
No entanto, ao mesmo tempo a ênfase equivocada gerou a 
percepção dominante de que essa modalidade educacional 
traduz uma educação de menor qualidade. A ausência de 
foco no projeto pedagógico dos cursos e a dificuldade em 
atentar para o fato de que a tecnologia apenas não resolve 
todos os problemas, contribuíram, sobremaneira, para 
essa imagem. Não importa qual seja a inovação utilizada 
(hoje é a internet, mas amanhã será alguma outra coisa), 
o foco sempre deverá estar no processo de aprendizagem 
do aluno, levando-se em consideração suas característi-
cas, diversidade no estilo de aprender e o contexto em 
que ele está inserido nos diferentes níveis educacionais. 

Após uma fase inicial de equivocada transposição 
para as plataformas de EAD dos conteúdos usados na 
educação presencial, felizmente vemos hoje uma evo-
lução das estratégias de aprendizagem para diferentes 
públicos com diferentes tecnologias e métodos. 

Aqui não seria adequado fazer distinção entre as moda-
lidades presencial e a distância. Em ambos os casos, temos 
a mesma situação. O protagonismo da educação está no 
aluno, portanto novos métodos devem ser pensados no 
planejamento das atividades, levando-se em consideração 
os vários estilos de aprendizagem, as novas tecnologias e 
os espaços e ambientes das aulas (desde salas com novos 
formatos para as atividades presenciais até novas plata-
formas de EAD com recursos cada vez mais inovadores, 
no que diz respeito à interação do grupo).  Nessa perspec-
tiva, a EAD ressaltou conceitos que já deveriam, há muito 
tempo, estar sendo trabalhados na educação presencial. 

Os Massive On-Line Courses (Moocs), plataformas edu-
cacionais abertas com conteúdos gratuitos desenvolvidos 
por escolas e professores de diversos países, tem apontado 
para o quão flexível será a educação do futuro. Milhares de 
estudantes constroem suas trilhas de aprendizagem por 
meio de conteúdos das melhores universidades do mundo 
e muitos obtêm até certificações, a partir de avaliações 
desenvolvidas e cobradas por essas escolas. O caminho 
para a autonomia e real protagonismo do estudante está 
aí construído. A questão da interação entre participantes e 
professores e o acompanhamento do estudo já contam com 
boas alternativas que ressaltam o novo papel do professor 
como facilitador e orientador no processo educacional. 

Em todos os níveis, mas especialmente na educação 
continuada, esse parece ser um caminho sem volta. Mais 
do que isso, parece representar uma alternativa interes-
sante com múltiplas possibilidades, como, por exemplo, 
o blended learning, no qual já temos integração entre as 
modalidades por meio de diferentes tecnologias. 

Caso eu pudesse trocar, hoje, mensagens por What´s 
up com minha bisavó (já que e-mail, segundo a geração 
de nossos alunos, é uma ferramenta de comunicação 
do passado), talvez a surpreendesse dizendo que seu 
bisneto, bem como boa parte dos profissionais que têm 
em seu currículo uma graduação e mais de um curso de 
pós-graduação, lato e stricto sensu, continua estudando 
ao longo da vida, apesar de ter optado por outra carreira, 
bem diferente da medicina. Esse seria um emocionante 
e educativo encontro virtual no ciberespaço!

Tatsuo Iwata
Pró-reitor de pós-graduação lato sensu,  

extensão e educação executiva da ESPM

As competências e o profissionalismo 
estão em linha com o conceito de 
empregabilidade. Essa é a grande 
preocupação do profissional
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Text Box
Fonte: Revista da ESPM, São Paulo, v. 89, ano 19, n. 4, p. 114-119, jul./ ago. 2013.




