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1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO: LIBERDADE OU
ESCRAVIDÃO?

O documentário O Dilema das Redes (Netflix,
2020) discute o papel das redes sociais
informatizadas, aponta os danos que elas
podem causar à sociedade e alerta sobre seu
impacto devastador na Democracia. Os
depoimentos são fulminantes, pois são
apresentados por especialistas em tecnologia,
profissionais da área e ex-executivos das
maiores empresas do Vale do Silício que
participaram do desenvolvimento das
tecnologias por eles denunciadas. 

Jaron Lanier (Lanier, 2018), também do Vale do Silício, cientista de computação e
músico americano, e que participa do documentário O Dilema das Redes, já
alertava sobre o risco de nos alienarmos da realidade por conta das redes sociais. 

 Em Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais (2018), Lanier,
ensina “como permanecer independente em um mundo onde você está sob
vigilância contínua e é constantemente estimulado por algoritmos operados por
algumas das corporações mais ricas da história, cuja única forma de ganhar
dinheiro é manipulando o seu comportamento.”(Lanier, 2018, p..15)

Lanier, um dos precursores do desenvolvimento da realidade virtual e que, além
de compositor de música erudita, é colecionador de instrumentos raros, nos
garante, baseado em seu conhecimento e experiência, que é possível ter uma
vida pública sem usar as redes sociais.

Criações da inteligência humana

É necessário ter um posicionamento crítico diante da tecnologia da informação,
especialmente em relação ao uso dos aplicativos de interação para induzir as
pessoas ao consumo inconsciente, divulgar fake news e promover ideologias
perniciosas.(Empoli, 2019)
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Isso não significa demonizar as magníficas criações da inteligência humana.
Trata-se, sim, de utilizá-las sem abdicar da vida real, concreta, imediata, cuidando
para sermos senhores e não escravos da tecnologia.

Graças às TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) podemos interagir
com as pessoas independentemente de compartilharmos do mesmo espaço
físico. A internet nos tornou vizinhos do mundo. Mas seus impactos vão além de
ampliar as formas de interação interpessoal. Os aplicativos nos ajudam a
trabalhar, a nos divertir, a estudar e a produzir riquezas, alterando definitivamente
a maneira como aprendemos, como procuramos e registramos informação e
como produzimos conhecimento. 

A pandemia sacrificou de uma maneira geral o comércio, a indústria e a educação
presencial, mas os aplicativos, especialmente as redes sociais informatizadas,
facilitaram muito a nossa vida durante esse período: permitiram que negócios
fossem mantidos e até ampliados e também que fossem criados novos serviços. 

Mesmo com o necessário isolamento social, os aplicativos de interação e
ambientes virtuais de aprendizagem possibilitaram que alunos continuassem
seus estudos sem sair de casa e, especialmente, que os amigos e famílias
pudessem interagir, ainda que virtualmente.

Essa experiência de reclusão em nossos lares, apesar de dramática e indesejada,
mostrou as possibilidades de a tecnologia promover e amplificar os
relacionamentos virtuais e, especialmente, de democratizar o acesso ao
conhecimento. 

As novas tecnologias propõem desafios, teóricos e práticos. Precisamos sim
questionar os efeitos da tecnologia em nossas vidas e administrar com prudência
e sabedoria nossa relação com os equipamentos eletrônicos e seus aplicativos.
Isso envolve nos valermos seletivamente de suas virtudes e possibilidades,
procurando deixar de lado suas contradições negativas.

Retalhos e heresia

A informação é matéria prima para a produção do conhecimento. De uma forma
simplificada, pode-se dizer que o conhecimento é resultado de um processo de
construção em que juntamos o conhecimento que já temos com a informação
recebida e produzimos um novo conhecimento.

1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: LIBERDADE OU
ESCRAVIDÃO?5



No passado, quem tinha informação tinha poder. O desafio da informação retida,
porém, já foi superado. Estamos vivendo sob outra lógica: o poder está com
aquele que consegue produzir conhecimento útil a partir da informação que está
disponível para todos. O problema hoje não é mais a falta, mas a sobrecarga na
oferta de informação. 

As TICs colocam a nossa disposição uma grande quantidade de informações e
conteúdos diversos, entregues, porém, de forma fragmentada e dispersa através
de várias mídias. Esses múltiplos retalhos de informações e conteúdos precisam
ser selecionados e organizados para facilitar sua absorção e permitir que se
produza, a partir desse material, o conhecimento desejado. 

O desafio é escolher a melhor informação porque não faltam opções. Para tanto,
temos que ser hereges[4] e escolher informações qualificadas, para produzir um
conhecimento também qualificado. A grande revolução acontecida hoje é o
desenvolvimento de aplicativos de gestão de conteúdos que ajudam o usuário a
praticar a heresia e montar o quebra-cabeça com os retalhos dispersos de
informação.

Esses novos aplicativos descentralizam a curadoria de
conhecimentos, hoje presa nas mãos de provedores
comerciais, permitindo seleção e organização de
retalhos de conhecimento aderentes às necessidades
específicas dos usuários. Com a articulação planejada
e sistematizada da curadoria de conhecimento com a
metodologia das trilhas de aprendizagem, expandem-
se as oportunidades de aprimoramento pessoal e
profissional para todos que tenham acesso às redes,
seja por iniciativa do usuário ou a partir de um
programa sistematizado de desenvolvimento
empresarial.

Os hereges da atualidade não serão condenados às
fogueiras da intransigência por suas escolhas, como os
hereges no passado. Serão sim glorificados com o
enriquecimento de sua visão de mundo e com o
desenvolvimento de competências para atuar
profissionalmente com mais proficiência, relacionar-se
melhor com o outro e bem conduzir sua vida.

1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: LIBERDADE OU
ESCRAVIDÃO?
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A literatura sobre o tema no Brasil consolidou o conceito de trilhas de
aprendizagem desenvolvido por Freitas, Brandão e Carbone (Brandão, Carbone,
2002) a partir de estudos, pesquisas e, especialmente, aplicação em
organizações, como caminhos educacionais a serem percorridos por uma
pessoa em seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional.

Essa definição, que não está distante do significado utilizado nos EUA, é inspirada
na comparação feita pelo pensador francês Guy Le Boterf (Le Boterf, 2000) do
desenvolvimento da carreira profissional com uma viagem de navio ou avião e
para a qual é necessária uma rota de navegação. O navegador, de posse de
cartas geográficas, previsões  meteorológicas e demais informações disponíveis
sobre o percurso, estabelece o seu trajeto para chegar ao porto de destino
previamente definido e elabora o mapa de navegação.

A pessoa, da mesma forma, elabora um mapa de desenvolvimento com suas
competências atuais, anseios de desenvolvimento e as trilhas a serem
percorridas para levá-lo do ponto onde está até o lugar aonde quer chegar, ou
seja, desenvolver as competências necessárias para concretizar seus objetivos,
respeitando suas preferências, possibilidades e limitações.  

2. O QUE SÃO TRILHAS DE
APRENDIZAGEM? 

As trilhas de aprendizagem têm como principais
características a alternatividade, flexibilidade e

adaptabilidade.

Não há apenas uma definição de trilhas de
aprendizagem na literatura (Lopes, 2019). A
expressão correspondente em inglês “learning
pathway” já aparecia no EUA em artigos sobre
educação nos anos 90 (Jih,, 1996), referindo-
se às escolhas de conteúdo de aprendizagem
feitas pelos alunos em ambiente de e-
learning.(Elfaki et al., 2011)
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A flexibilidade está na possibilidade de o aprendiz fazer
mudanças no decorrer de seu percurso formativo, de acordo
com as mudanças no ambiente, a natureza de suas demandas
e a dinâmica do mercado e da vida. Essas contingências e
circunstâncias podem exigir uma mudança de porto de
chegada, ou seja, do objetivo a ser alcançado.

As trilhas de aprendizagem permitem que o aprendiz faça as
adequações pertinentes, e escolha as melhores alternativas
para atingir o objetivo traçado no mapa de desenvolvimento. 

A alternatividade reside na possibilidade de o aprendiz fazer
escolhas dentre os vários caminhos que lhe são oferecidos,
especialmente trilhas que transcendem as possibilidades
oferecidas pelo sistema educacional convencional e vão além
dos programas de capacitação disponibilizados pelas
empresas.

A adaptabilidade significa que as trilhas de aprendizagem
podem ser articuladas e organizadas para atender a
diversidade dos aprendizes, suas diferentes preferências,
demandas e disponibilidade.

2. O QUE SÃO TRILHAS DE APRENDIZAGEM? 
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Há uma demanda crescente por modelos de gestão mais eficazes e
por profissionais capacitados para lidar com as novas exigências de
um mercado cada dia mais competitivo. Os modelos convencionais
de desenvolvimento profissional nas organizações, complementares
à formação acadêmica, não atendem, porém, à demanda por
competências cada vez mais inusitadas. As trilhas de aprendizagem
podem atender essa necessidade das empresas. 

As tecnologias de informação e comunicação estabeleceram novos
formatos de produção, preservação e distribuição do conhecimento
no mundo e alteraram as relações de tempo e espaço em nossa vida.
As redes informatizadas, por sua vez, afetaram a forma como as
pessoas se relacionam e compartilham informação. 

Essas criações da genialidade humana ampliaram as possibilidades
pedagógicas e didáticas impactando de maneira fulminante os
modelos tradicionais de ensino-aprendizagem adotados na educação
escolar, na formação profissional e nos treinamentos empresariais.
Embora  atividades presenciais possam também compor uma trilha
de aprendizagem, trata-se de um  método de aprendizagem que
ganhou difusão com as possibilidades trazidas pela educação on-line.

3. POR QUE
TRILHAS DE
APRENDIZAGEM? 
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Diferentes pessoas, ainda que tenham os mesmos interesses, constroem
diferentes trajetórias de aprendizagem. Cada um constrói as suas trilhas a partir
de interesses pessoais, estilos de aprendizagem preferidos, conhecimentos
anteriores, formação e experiência. 

As atividades previstas em uma trilha seguem uma complexidade crescente,
permitindo construir o conhecimento de forma progressiva, partindo de conceitos
mais básicos para os mais avançados. As trilhas mostram também o
entrelaçamento entre os diversos conteúdos selecionados para a aprendizagem.
A percepção dessa interligação de matérias auxilia o estudante a estabelecer
relações do sabido com a nova informação, surgindo, a partir daí, novos
questionamentos e novas demandas de conhecimento. 

As trilhas de aprendizagem oferecem oportunidades da educação ao longo de
toda a vida, ficando a pessoa livre para administrar seu ritmo de estudo de acordo
com sua vontade, disponibilidade, necessidade e capacidade. Nesse contexto, a
curadoria de conhecimento pode ser um importante instrumento para orientar as
pessoas para escolhas adequadas, produtivas, honestas e corretas em seus
programas de estudos e desenvolvimento de competências.

4. QUAIS AS VANTAGENS DAS
TRILHAS DE APRENDIZAGEM?

As trilhas de aprendizagem nos trazem
autonomia na busca de
desenvolvimento. Assumimos o
protagonismo de nossa formação e
qualificação e elaboramos nosso próprio
itinerário formativo, de acordo com
nossos anseios profissionais, projeto de
vida e demandas existenciais.
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No mapa de desenvolvimento, o ponto de partida é a sua situação atual, o seu
nível de conhecimento e capacitação. O ponto de chegada é um objetivo a ser
alcançado, que pode ser o desenvolvimento de uma nova competência, o
aprimoramento de uma habilidade, o desenvolvimento de novas atitudes e
comportamentos, ou o desenvolvimento de novos referenciais para compreender
melhor o mundo e até mesmo a busca do deleite intelectual.

O que é importante em seu mapa é que você saiba: “Onde estou e aonde quero
chegar?” “Como estou hoje e como quero estar ao final deste percurso?”. “O que
eu não sei hoje e quero estar sabendo no final desta jornada de aprendizagem?”. 

A partir dessas definições você, navegante, irá elaborar as trilhas de
aprendizagem que irão conectar o ponto de partida e o ponto de chegada e irão
fazer parte também do seu mapa de desenvolvimento. Chegar ao destino traçado
não significa o fim do processo de desenvolvimento, pois o porto de chegada
pode representar um novo ponto de partida e a elaboração de novas trilhas para
o atingimento de novos objetivos. 

Uma trilha de aprendizagem pode ser constituída de apenas uma ou de diversas
soluções de aprendizagem: cursos formais, treinamentos autoinstrucionais,
estágios, viagens de estudo, reuniões de trabalho, seminários, livros, jornais
revistas, áudios, vídeos, filmes, publicações formativas, grupos de discussão e
sites na Internet, etc.

O mapa de desenvolvimento e as trilhas de aprendizagem são instrumentos
pessoais, pois são elaborados a partir das aspirações de quem os constrói.

Considere seu processo de
desenvolvimento pessoal e profissional
como uma viagem. Você precisa, como em
toda viagem, de um mapa dessa jornada,
onde esteja marcado o ponto de partida, o
ponto de chegada e os caminhos a serem
percorridos ou trilhas a serem seguidas
para chegar ao destino.

5. COMO CONSTRUIR TRILHAS
DE APRENDIZAGEM?
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As diversas trilhas desenhadas em seu mapa de desenvolvimento são
possibilidades de chegar ao seu destino. Pode ser que apenas uma trilha atenda
sua demanda. Pode acontecer, também, de você estar percorrendo uma trilha e,
de repente, vê que ela não é exatamente o que você pensava. Você deixa essa
trilha e passa a seguir outra prevista em seu mapa e que atenda melhor seus
interesses. E se você não tiver outra trilha já pensada, poderá traçar uma nova,
tendo sempre como perspectiva o seu porto de chegada.

As trilhas de aprendizagem, como aparece em sua definição, são caminhos
alternativos e flexíveis. Você poderá chegar a seu destino percorrendo várias
trilhas ou apenas uma. O importante é você atingir seu objetivo de aprendizagem
da maneira mais produtiva, compensadora e agradável possível. O conhecimento
desenvolvido e a competência adquirida ao final do percurso são mais
importantes que os trajetos percorridos.

Por que trilhas no plural?

6. TRILHAS DE APRENDIZAGEM
E A EDUCAÇÃO ESCOLARIZADA

Com esse objetivo, as instituições de ensino oferecem uma programação de
cursos e disciplinas organizada e sistematizada, com metodologia, conteúdo e
atividades definidas nas políticas educacionais estabelecidas pelo governo
federal. O sistema escolar estabelece também idades ideais para o ingresso em
cada nível educacional

Esse modelo educacional está cumprindo sua principal missão que é atender
massivamente uma sociedade que precisa de educação escolarizada. 

O sistema educacional escolarizado se
estruturou para atender massivamente a
população a partir da infância até a idade
adulta, encerrando-se o processo com a
conclusão de um curso superior ou pós-
graduação lato sensu (especialização) ou
stricto sensu (mestrado e doutorado). 
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A tecnologia de informação, porém, provocou um alargamento de limites do
processo de ensino-aprendizagem. 

Independentemente da idade e além das preferências individuais existem, sim,
circunstâncias e ambientes objetivamente mais favoráveis para a aprendizagem
que são válidos para todas ou para a maioria das pessoas. Mas é importante
reconhecer que a aprendizagem não depende de um tempo específico e um
espaço convencional para que ocorra. 

Estamos acompanhando um deslocamento do espaço de aprendizagem para
além do espaço tradicional escolar da sala de aula. Com a tecnologia da
informação, o processo de ensino-aprendizagem pode se desenvolver quando e
onde a atividade educacional acontece, sem a presença de um professor. 

Respostas mais adequadas e diversificadas

As opções de aprendizagem, além do ambiente escolar, são cada vez mais
abundantes e disponíveis para as pessoas, independentemente de sua faixa
etária ou fase da vida. Hoje, temos na tela do computador ou do celular, tanto as
tradicionais aulas expositivas, como também cursos que utilizam metodologias
ativas com atividades autoinstrucionais, dinâmicas e motivadoras.

As trilhas de aprendizagem têm como premissa que a formação dos alunos não
tem de ser conduzida exclusivamente por professores ou confinada às salas de
aula tradicionais. Mas não há qualquer incompatibilidade entre trilhas de
aprendizagem e a educação escolarizada, pois o professor, ao atuar como
curador de conhecimento, terá nas trilhas uma ótima ferramenta para estimular o
aluno a participar mais ativamente de seu processo de formação. 

A ubiquidade do professor, na educação on-line, ou seja, a possibilidade de estar
em vários locais simultaneamente, outorga à aprendizagem uma dimensão
maravilhosa e as trilhas de aprendizagem podem ampliar essas possibilidades. 

Ao propor trilhas de aprendizagem para os alunos, as escolas estão
disponibilizando acessibilidade em tempo real a variados objetos de
conhecimento e oportunidade de experiências com as possibilidades do mundo
digital. Essa ampliação das opções de aprendizagem, além das estabelecidas no
programa convencional, vai permitir que o aluno encontre respostas mais
adequadas e diversificadas para suas demandas singulares de desenvolvimento.

6. TRILHAS DE APRENDIZAGEM E A EDUCAÇÃO ESCOLARIZADA
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Nesse contexto, importante considerar que, por conta das exigências do mercado
de trabalho, o conceito de qualificação profissional se ampliou em relação a seu
sentido tradicional, levando as organizações a adotarem modelos mais eficazes de
desenvolvimento profissional, especialmente a gestão por competências. 

Essas mudanças nas relações de trabalho, nas expectativas dos profissionais e nas
exigências das empresas trouxeram, como decorrência, o desejo das pessoas de
regular, orientar e gerir o seu processo formativo, a partir de ações educativas
personalizadas que atendam com mais objetividade suas aspirações profissionais,
respeitando suas preferências, disponibilidades e condições pessoais. 

A ênfase no autogerenciamento do desenvolvimento profissional, potencializado
pelos recursos da web, tem contribuído para a percepção da importância da
autoformação e, consequentemente, para o incremento da demanda por
alternativas para o aprimoramento profissional. 

No bojo dessas mudanças, cresceu a oferta de treinamentos no mercado de
capacitação profissional, além das alternativas desenvolvidas internamente pelas
empresas. Diante dessa multiplicidade de possibilidades, o profissional nem
sempre vê com clareza qual a melhor escolha, ou seja, qual o melhor caminho a
percorrer em sua jornada de desenvolvimento.

Dessas circunstâncias deriva a necessidade de democratizar as informações sobre
as qualificações necessárias para o desempenho profissional competente e sobre
os recursos e alternativas educacionais disponíveis, tomando-se como referência
as expectativas da organização em termos de competências, e as conveniências,
necessidades, preferências e aspirações dos próprios funcionários.

É crescente nas empresas a demanda por
profissionais qualificados. As áreas de
educação corporativa enfrentam o constante
desafio de promover ações de capacitação
que garantam elevados níveis de
performance empresarial e atendam a
legítima aspiração dos trabalhadores de
desenvolver-se e avançar em suas carreiras.

7. TRILHAS DE APRENDIZAGEM
NAS ORGANIZAÇÕES
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Essas ações de treinamento estão articuladas numa certa sequência lógica,
geralmente fixa, dispostas na forma de uma “grade de treinamento” estabelecida
para cada função e cargo na empresa que deve ser cumprida pelos trabalhadores
em seu encarreiramento.

As trilhas apresentam outra lógica, pois consideram as diversas possibilidades de
capacitação à disposição hoje. As trilhas operam com um conjunto de ações de
aprendizagem baseado em diversos recursos existentes na empresa e no meio
ambiente, especialmente as alternativas autoinstrucionais, ajustados esses
recursos às necessidades de quem constrói as trilhas, tendo como perspectivas
as expectativas da empresa em relação ao seu desempenho

As trilhas de aprendizagem configuram-se como
uma nova metodologia de capacitação na era da
hipermídias. As trilhas são caminhos alternativos e
flexíveis de desenvolvimento profissional focadas
em competências específicas para o trabalho e,
também, para a vida. 

Com as trilhas de aprendizagem, o trabalhador
ganha liberdade e autonomia para construir o
próprio percurso para seu desenvolvimento,
podendo compatibilizar seus anseios de
desenvolvimento e as necessidades da
organização, o que poderá resultar em satisfação
pessoal, aprimoramento profissional e melhoria nos
processos de trabalho.

A área de treinamento e desenvolvimento das
empresas normalmente elaboram um plano de
capacitação para os trabalhadores, que prevê um
conjunto de ações de treinamento voltadas para a
aquisição ou desenvolvimento de qualificações
necessárias ao desempenho profissional. 

O que as trilhas de aprendizagem oferecem
para as empresas? 

7. TRILHAS DE APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES
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Lopes e Lima (2019) realizaram revisão de literatura sobre trilhas de
aprendizagem, a partir de levantamento bibliográfico de publicações científicas
entre 2011 e 2016. As autoras concluíram que “há lacunas a serem preenchidas no
que se refere ao desenvolvimento de metodologias para organização,
representação e gestão de trilhas de aprendizagem, bem como em relação a
aplicações empíricas de trilhas de aprendizagem com grupos de usuários.”[10]

O aplicativo Trilhas de Aprendizagem, portal gerenciador de conteúdos para
organizações desenvolvido pelo Inteletto - Instituto de Desenvolvimento de
Competências, veio contribuir para preencher essa lacuna apontada com
pertinência pela autoras. Com esse aplicativo, será possível, dentre outras
facilidades, oferecer  capacitação aos funcionários no formato de trilhas,
contendo múltiplos recursos de aprendizagem, organizados por técnicos da
empresa, que serão preparados, no interior da própria ferramenta, para agir como
curadores de conhecimento. 

As funcionalidades do aplicativo permitem que as trilhas sejam organizadas por
processo de trabalho, área de conhecimento, competência, desafios, objetivos e
metas, função exercida ou qualquer outra dimensão julgada pertinente pela
empresa, podendo atender interesses corporativos e de carreira.

Cada trilha terá um curador responsável e curadores adjuntos, que o apoiarão.
Essa lógica permitirá que qualquer especialista da empresa publique trilhas,
agilizando a transferência de conhecimentos na organização. Os usuários ou
navegantes das trilhas poderão testar seus conhecimentos ou autoavaliar suas
competências no tema da trilha, antes, durante ou depois da navegação,
ganhando autonomia,  orientando escolhas entre caminhos alternativos e
dirigindo o consumo dos vários objetos de aprendizagem disponíveis. 

Preenchendo a lacuna

7. TRILHAS DE APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES
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8. PREMISSAS DO APLICATIVO
TRILHAS DE APRENDIZAGEM DO
INSTITUTO INTELETTO DE
DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS

O aplicativo Trilhas de Aprendizagem do Inteletto – Instituto de
Desenvolvimento de Competências foi desenvolvido tendo como sustentação
as premissas e conceitos sobre educação apresentados e discutidos no Relatório
para UNESCO elaborado entre 1993 e 1996 pela Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI. O Relatório foi publicado em 1998 como livro com o
título "Educação: Um Tesouro a Descobrir" (Delors, 1998).

A Comissão foi constituída por quinze educadores e pensadores de várias
nacionalidades presidida por Jacques Delors, economista e político francês,
presidente da Comissão Europeia de 1985 a 1995. O texto consolida importantes
orientações e recomendações da UNESCO aprovadas em vários encontros
internacionais sobre educação, além de informações colhidas em consultas e
pesquisas sobre o tema realizadas em várias regiões do mundo.

O conteúdo apresentado no Relatório continua atual, especialmente quanto aos
desafios da educação nos países do terceiro mundo e a seus objetivos, muitos
dos quais, infelizmente, permanecem ainda distantes de serem alcançados no
Brasil. 

Destaca o Relatório no prefácio que, diante dos múltiplos desafios do futuro, a
educação surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua construção
dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. A Comissão explicita sua fé na
potencialidade da educação de conduzir o mundo a um desenvolvimento
humano e social mais harmonioso e mais justo, de modo a fazer recuar a
pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opressões, os preconceitos, a
intolerância, as guerras. 
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Com o desenvolvimento da sociedade da informação, em que se multiplicam de
uma forma magnífica as possibilidades de produção e compartilhamento de
conteúdos, a educação deve permitir que todos possam recolher, selecionar,
ordenar, gerir e utilizar o conhecimento produzido pela humanidade. 

A Comissão reforça a importância de dominarmos às novas tecnologias de
informação e aplicá-las nas práticas educacionais para ampliar a oferta de um
ensino equitativo e de qualidade para todos, como um caminho para reduzir a
exclusão social e as desigualdades econômicas e sociais.

Enfatiza o Relatório que, para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a
educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais
que, ao longo de toda a vida, serão os pilares do conhecimento: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver juntos.

Para tanto, a educação deve estimular as pessoas a desempenharem, no
ambiente social do qual participam, o papel que lhes cabe como trabalhador e
cidadão.

Um dos motores de um mundo em mudança, ressalta o Relatório, é a inovação,
tanto social como econômica, impulsionada pela imaginação e criatividade,
manifestações da liberdade humana e que podem ser ameaçadas pela
padronização dos comportamentos. É fundamental fazer frutificar os talentos e
potencialidades criativas. 

Para isso, diz o Relatório, é necessário promover a autonomia das pessoas e
valorizar suas singularidades, para que tomem consciência de sua individualidade
e se responsabilizem pela realização de seus projetos pessoais de
desenvolvimento, integrando-os às demandas da sociedade. 

Quatro aprendizagens fundamentais

Aprender a conhecer para:

melhor compreender o mundo, o tempo em que vivemos e o espaço que
ocupamos;
entender os fenômenos da natureza e respeitar seus movimentos cíclicos;
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Aprender a fazer para:

criticar com fundamento os dogmatismos e questionar as certezas
estabelecidas;
discernir com liberdade e autonomia entre o que é socialmente justo e
humanamente saudável e o que atende a interesses egoístas e ambições
particulares;
identificar os direitos e os deveres indispensáveis para vivermos em
sociedade com responsabilidade e dignidade.

Aprender para conhecer supõe aprender a aprender, exercitando a atenção, a
memória,  o pensamento e a disciplina intelectual. Curiosidade diante do mundo,
prontidão para fazer perguntas e disposição para buscar respostas são
impulsionadoras do aprender a conhecer.

 Por conta das rápidas e intensas alterações trazidas pelo progresso científico e
as novas formas de atividade econômica e social, há que conciliar uma cultura
geral suficientemente vasta, com a possibilidade de dominar, profundamente,
conteúdos específicos. Para constituir um conhecimento amplo, é necessário
uma educação horizontalizada, desenvolvida historicamente. Para constituir um
conhecimento focado, é necessário uma educação verticalizada desenvolvida de
forma pontual e específica.

atuar com proficiência sobre o meio do qual fazemos parte e no qual estamos
inseridos;
adquirir uma qualificação profissional;
desenvolver uma atividade produtiva.

Para tanto, a educação deve preparar o indivíduo para atuar profissionalmente no
mercado de trabalho. Essa formação compreende capacitá-lo tecnicamente para
um desempenho qualificado, prepará-lo para lidar com situações imprevisíveis,
estimular sua iniciativa, despertar o gosto pelo risco e valorizar a interação
interpessoal amistosa e empática.

Aprender a fazer vai além de apenas desenvolver habilidade para fabricar algo
material. Nas sociedades assalariadas que se desenvolveram ao longo do século
XX, a partir do modelo industrial, a substituição do trabalho humano pelas
máquinas tornou-o cada vez mais imaterial e acentuou o caráter cognitivo das
tarefas, mesmo na indústria.

8. PREMISSAS DO APLICATIVO TRILHAS DE APRENDIZAGEM DO
INTELETTO19



Os novos processos de produção exigem também novas competências e
desempenho cognitivo dos trabalhadores, à medida que as máquinas se tornam,
também, mais “inteligentes” e que o trabalho se “desmaterializa”. 

Outra mudança relevante no mercado de trabalho com impacto na qualificação
profissional é o crescimento dos serviços na atividade comercial. Atuar na área de
serviços exige qualidades humanas e competências profissionais para as quais as
formações tradicionais não davam atenção, como a capacidade de estabelecer e
manter relações amistosas com as pessoas, cultivar a comunicação não violenta
e trabalhar em equipe.

Um aspecto que também acrescenta novos desafios para o pilar “aprender a
fazer”da educação é a tendência verificada atualmente da redução do trabalho
assalariado formal, substituído pelo trabalho independente ou informal, o que
exige iniciativa do trabalhador para desenvolver competências que o afaste do
subemprego terceirizado e precarizado mal disfarçado de “empreendorismo”.

Aprender a fazer, portanto, implica também o desenvolvimento de competências
que poderão tornar a pessoa um trabalhador diferenciado e não mais um
apêndice descartável e mal remunerado em um processo produtivo industrial ou
de serviços, conduzido por sofisticados robôs desenvolvidos com inteligência
artificial.

Ainda que a robotização esteja, de uma forma inexorável, dispensando o trabalho
dos operadores de máquinas nas indústrias, é certo que há um grande número
de atividades, especialmente de manutenção, reparos e consertos, não apenas
industriais mas também domésticos, que demandam habilidades manuais dos
profissionais. É crescente, porém, mesmo para esses trabalhadores que
desenvolvem predominantemente atividades técnicas manuais, a exigência de
competências cognitivas, especialmente pela crescente complexidade
tecnológica do funcionamento dos equipamentos e máquinas.

Para aprender a fazer, temos que ir além da aprendizagem escolar convencional
e dos treinamentos eventualmente oferecidos nas empresas. Graças às TICs,é
possível encontrar hoje uma grande oferta de cursos e treinamentos,
especialmente on-line, que podem nos qualificar para atividade específicas.
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Aprender a ser para:

melhor desenvolver a personalidade; 
agir com autonomia, discernimento, justiça e responsabilidade;
permanecer dono de nosso próprio destino. 

Aprender a ser exige desenvolver-se integralmente nas dimensões corporal,
anímica e espiritual, o que compreende discernimento, inteligência, senso
estético e ético, responsabilidade individual e sensibilidade social.

Para aprender a ser, a educação deve nos oferecer oportunidade de descoberta
e de experimentação — estética, artística, desportiva, científica, cultural e social.
Essa vivência nos prepara para elaborar pensamentos críticos, formular nossos
próprios juízos de valor e agir com autonomia nas diferentes circunstâncias da
vida. 

A educação deve explorar todas as potencialidades de cada ser humano, como a
memória, raciocínio, imaginação, intuição e facilidade de comunicação. Também
estimular a autonomia e o espírito de iniciativa e até mesmo o gosto pela
provocação, suportes da criatividade e inovação.  

Muitas atividades produtivas têm hoje a pessoa como um apêndice operacional
de uma máquina. Esses são os novos operários da era digital. Para que a evolução
técnica não resulte em desumanização do trabalho, é missão da educação, não
apenas preparar o indivíduo para poder lidar com um sistema que pode aliená-lo,
mas dar condições para que desenvolva qualificações para atuar na sociedade e
no mercado de trabalho em condições humanas, justas e saudáveis.

Nesse sentido, a educação é também uma viagem interior, cujas etapas
correspondem às da maturação contínua da personalidade. Daí a importância do
autoconhecimento e reflexão sobre nossas potencialidades e carências, virtudes
e pontos de aprimoramento.

Esse desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o nascimento até
a morte, é um processo que começa pelo conhecimento de si mesmo para se
abrir, em seguida, à relação com o outro, tema do quarto pilar do conhecimento.
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Aprender a viver juntos para: 

participar e desfrutar da vida social;
realizar projetos de interesse comum;
cooperar com os outros nas atividades coletivas ou particulares;
compartilhar alegrias, tristezas, conquistas e dificuldades.

Para aprender a viver juntos, é preciso perceber a interdependência necessária
que existe entre as pessoas para que a vida em sociedade seja possível e
produtiva. É preciso ainda estar preparado para conviver com ideias, propostas e
pontos de vista diferentes e muitas vezes divergentes. 

Para tanto, temos que desenvolver a compreensão do outro, reconhecer a sua
singularidade, desenvolver conhecimento acerca de sua história, tradições e
espiritualidade, respeitar as diferenças, praticar a comunicação não violenta e
exercitar a tolerância e a benevolência.

Discordâncias e antagonismos são constitutivos das relações humanas, portanto
inevitáveis. Aprender a viver juntos, como um dos pilares da educação, não
significa negar ou camuflar os conflitos, mas sim estar sempre disponível para a
reconciliação com o coração aberto e a mente desperta.

Educação ao longo de toda a vida

A Comissão destaca também no Relatório “Educação: Um Tesouro a Descobrir” a
relevância de ampliar a ideia de educação permanente para além do acúmulo
quantitativo de conteúdos escolares e de títulos acadêmicos. Precisamos
produzir, continuamente, novos saberes para nosso aprimoramento profissional e
para compreender um mundo mutável e nele atuar com autonomia, liberdade e
responsabilidade. 

Isso significa aproveitar e explorar, em qualquer época da vida, as possibilidades
de desenvolver, atualizar e aprofundar conhecimentos que atendam nossas
demandas singulares e específicas. A educação ao longo de toda a vida está
cada vez mais facilitada graças às TICs, pois oferecem flexibilidade, diversidade e
múltiplas possibilidades de acesso no tempo e no espaço. 

E aqui cabe a pergunta: “afinal, nossa capacidade de aprender vai até quando?”
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Até quando aprendemos?

As Trilhas de Aprendizagem do Instituto Inteletto de Desenvolvimento de
Competências têm como premissa que o homem é um ser em constante e
contínuo processo de aprendizagem. Estar no mundo é disponibilizar-se para
aprender. É certo que o desejo, disposição e condições para aprender varia de
pessoa para pessoa e se manifesta de maneira diferenciada e com intensidade
diversa durante nossa existência. Mas a capacidade de aprender nós seres
humanos a temos e a conservamos durante toda a vida.

O fato de as metodologias clássicas favorecerem os mais jovens nos processos
de ensino-aprendizagem não significa, vale reforçar, que as pessoas com idade
mais avançada perderam a capacidade de aprender. 

Um conteúdo que aprendemos ou um comportamento que desenvolvemos vai
se transformando com o tempo de acordo com nossas necessidades, as
experiências que vivenciamos e as circunstâncias e desafios que a vida propõe.
Em algumas pessoas, essas mudanças são mais dinâmicas em outras mais lentas,
mas elas podem acontecer em qualquer época da vida. Estudos têm mostrado
que não há objetivamente, durante nossa vida, época ideal ou idade específica
mais adequada para aprender. 

Pesquisa publicada em 2015 na Psychological Science (EUA) (Hartshorne, 2015),
realizada com 48.537 participantes online submetidos a testes padronizados de QI
e memória, questiona o senso comum de que as habilidades cognitivas atingem
um auge e depois vão regredindo da mesma forma em todas as pessoas de
acordo com a avanço da idade. 

O estudo demonstra que existe uma heterogeneidade considerável em relação a
quando as habilidades cognitivas atingem o pico, ou seja, não existe uma idade
única em que os humanos tenham um desempenho máximo em todas ou
mesmo na maioria das tarefas cognitivas. A pesquisa confirmou o que nossa
vivência constata: temos condição de aprender e de produzir conhecimento
enquanto estamos vivos e cognitivamente saudáveis. 
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Interrogar a si, o outro, o espaço e o tempo que compartilhamos é o desafio
constante para nos tornarmos seres autônomos, lúcidos, solidários e com
discernimento. Para lidar com esses questionamentos, precisamos elaborar
conhecimentos sobre os objetos, sobre os fenômenos, sobre o mundo, sobre a
vida. 

Nesse processo, as quatro aprendizagens discutidas - aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos - são fundamentais ao
longo de toda nossa vida. Mudam, sim, com o passar dos anos, as estratégias, as
habilidades e mesmo a disposição para a aprendizagem. Mas a capacidade
humana para aprender e produzir conhecimento permanece, pois é uma
condição cognitiva-biológica além de um imperativo civilizacional. 

As premissas, conceitos e reflexões apresentadas no Relatório da UNESCO,
Educação: um tesouro a descobrir, sustentaram o desenvolvimento do aplicativo
Trilhas de Aprendizagem e estão presentes em todo o material e conteúdo
disponibilizados ao usuário. 

O Inteletto - Instituto de Desenvolvimento de Competências tem consciência
da importância desses referenciais especialmente nestes tempos em que ondas
de informações e conteúdos invadem os espaços públicos e privados, sem
controle de qualidade, sem compromisso com a verdade científica e na
contramão das conquistas da humanidade. 

Interdependentes e complementares 
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