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“Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem e que amanhã recomeçarei a aprender.” 

(Cecília Meireles) 

 

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 

alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre.” 

(Paulo Freire) 

 

RESUMO 

O tema da educação permanente, se reinventa, a partir da necessidade atual de aprender a 

aprender, por parte de quem estuda e trabalha. Para que se esteja apto ao à vida em constante 

mudança, é preciso estar em contínuo aprendizado. Este artigo faz uma retrospectiva teórica 

sobre o tema da educação permanente, analisando estudos de intelectuais brasileiros e seus 

enfoques, e aborda breve caracterização da necessária preparação acadêmica e profissional, 

demostrando a necessária presença do "aprender a aprender", fundamento básico da educação 

permanente como situação sustentável atual na preparação do cidadão para viver melhor. A 

pesquisa se desenvolve como estudo exploratório e bibliográfico. 

 

Palavras Chave: educação permanente, preparação sustentável do cidadão, aprender a 

aprender. 

 

ABSTRACT 

 

The theme of permanent education reinvents itself, based on the current need to learn to 

learn, on the part of those who study and work. In order to be fit for life in constant change, 

it is necessary to be in continuous learning. This article makes a theoretical retrospective on 

the subject of permanent education, analyzing studies by Brazilian intellectuals and their 

approaches, and briefly describes the necessary academic and professional preparation, 

demonstrating the necessary presence of "learning to learn", basic foundation of permanent 

education as current sustainable situation in preparing citizens to live better. The research is 

developed as an exploratory and bibliographic study. 
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INTRODUÇÃO 

Faz parte da essência do homem a necessidade e o desejo de buscar e produzir mais e 

mais conhecimento. O saber adquirido ao longo da vida, quer de natureza informal, recebido 

no meio e na família; ou formal, fruto da educação escolarizada, não se esgota. Quanto mais 

se vive, mais se aprende ou se precisa aprender. Por esta razão, o tema da educação 

permanente ou educação continuada vem permeando, ao longo dos anos, as discussões 

educacionais baseadas nos valores ontológicos do homem. Várias abordagens do tema foram 

feitas, ora de cunho filosófico, ora pedagógico ou econômico, entre outros, mas 

fundamentalmente vinculando a educação ao processo econômico, de formação do 

trabalhador. 

Na década de 60, iniciou-se o fundamento básico da educação permanente, ou seja, a 

disposição do "aprender a aprender". Contudo, este pensamento pedagógico vale para o século 

XXI, tendo em vista as mudanças rápidas e complexas por que passam o mundo e as 

sociedades. 

O modelo econômico adotado a partir de 1964, período militar de governo, um marco 

em termos de trajetória político-econômica, trouxe a definitiva inserção da economia 

brasileira ao controle do capital internacional. Tal modelo pregava a modernização, 

assegurando a expansão de mercados, porém aumentando a distância em todos os níveis, entre 

os centros criadores de tecnologia e ciências e os países consumidores, como era o caso 

brasileiro. Este processo imperialista, marcado pela ação do capital estrangeiro, em sua lógica 

de acumulação e centralização, conduziu à intervenção das "metrópoles" não só no plano 

econômico, mas, da mesma forma, nos planos políticos, social e educacional. E claro que, 

para suprir as exigências do novo mercado que se criara, o sistema de ensino deveria adaptar-

se, reformar-se, à luz das novas exigências de qualificação profissional, a fim de se adequar 

às novas perspectivas ocupacionais, em função da crescente oferta de trabalho criada 

(Romanelli, 1999). 

Neste clima, vêm à cena estudos da Unesco, produzidos por intelectuais estrangeiros, 

cujo principal escopo era ver a educação sob a ótica econômica, dando destaque à expressão 

educação permanente. No Brasil, como era de se esperar, o conceito constituiu-se modismo 

educacional, nas décadas de 60 a 70, e a ele se dedicaram vários estudiosos da educação, com 

diferentes definições e enfoques, contudo, antes de abordar as concepções dos intelectuais 

brasileiros acerca da educação permanente, cabe dizer que a Teoria do Capital Humano 

(Schultz, 1973), teoria do desenvolvimento, constituiu-se, no Brasil, naquele momento, 

verdadeira "teoria da educação", gerando a crença de que o investimento em educação 

garantiria o aumento do desenvolvimento cognitivo e a competência técnica dos indivíduos. 



Esta visão perdura até os nossos dias, negá-la ou não, é esse pensamento que move a 

sociedade, principalmente, na educação profissional, com visão muito mais economicista. 

Desta forma, entende-se a educação permanente como saída para se estar apto ao mundo do 

trabalho e a própria vida. 

Com objetivo geral do demonstrar os pressupostos da Educação Permanente na 

formação do cidadão do Século XXI, seja na educação acadêmica ou na educação profissional, 

é preciso se perceber a Educação Permanente, como contribuição à sustentabilidade daqueles 

que pretendem estar aptos ao mundo do trabalho, assim como viver e conviver como pessoa 

e cidadão.  

Atualmente, mesmo assumindo outras nomenclaturas como, Educação Continuada, 

Educação para o aprender a aprender, fala-se sobre o mesmo objeto. Opta-se, aqui, por 

Educação Permanente, por se perceber o termo mais abrangente e digno de estudo por muitos 

estudiosos da educação nacional. 

 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho constitui produção acadêmica sobre o tema Educação Sustentável, 

tendo como objetivo principal mostrar que a sustentabilidade de formação do cidadão para se 

manter apto ao trabalho e à vida só é possível, por meio de educação permanente, continuada. 

Assim, utilizou-se a a revisão de teorias de pensadores da Educação Permanente e continuada 

e se relacionou às questões da formação profissional e acadêmica, baseadas em mudanças de 

comportamento, desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores, em função 

do modelo de sociedade e de questões conjunturais do mundo complexo e globalizado em 

redes.  

A pesquisa desenvolveu-se, quanto aos objetivos, como Pesquisa Exploratória, uma vez 

que o objetivo foi aprofundar conhecimentos sobre o tema: Educação sustentável acadêmica 

e profissional, construindo relações entre a ciência da Educação e da psicologia, sociologia, , 

com vistas a traçar rumos da formação de cidadãos  no Século XXI. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados da pesquisa, utilizou-se para a produção 

do presente estudo a pesquisa bibliográfica e documental, já que se buscou os dados já 

publicados, com a intenção de relacioná-los e criar novas imbricações do conhecimento 

historicamente acumulado com o atual. A pesquisa bibliográfica assume características de 

levantamento teórico sobre o tema 

 

 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Educação Permanente: abordagens teóricas  

Foram muitos os educadores que se preocuparam em abordar o tema da educação 

permanente; cada qual de uma perspectiva, um enfoque, mas que, no seu conjunto, ofereceram 

muitas possibilidades de análise. Assim, serão apresentadas algumas abordagens dos mais 

destacados estudiosos da educação permanente e suas contribuições ao longo do tempo. 

Pierre Furter (1966) sugere o termo educação permanente para responder ao fato de que 

"o homem é um ser inacabado, que tende à perfeição e, por isso, se educa"; em consequência, 

a educação torna-se um processo contínuo que só termina com a morte. Para Furter, a prática 

dessa educação contínua deve ser objeto de reflexão, pois traz, em qualquer situação, o germe 

da mudança. Desta forma, o aludido autor não vincula a educação aos aspectos econômicos; 

afirma, apenas, que as funções sociais da educação devem ser submetidas ao caráter contínuo 

da maturação humana.  

Dumerval Trigueiro (1969) parte de uma abordagem política basicamente democrático-

liberal, apresentando a educação permanente como alternativa para a extensão da 

escolaridade, e analisando-a em conexão com o problema da construção de uma nação 

moderna. Para o autor, a nação moderna é aquela em que a educação se democratiza, tornando 

mais fácil o dinamismo de sua evolução. Na sua concepção, a educação permanente é um 

"atalho" que permite chegar mais rápido ao futuro e alcançar o status de nação moderna - 

"sociedade industrializada, democrática, onde a ascensão das massas se processa sem se 

achatar as elites"; esse tipo de educação buscará a eficiência, vendo na educação o motor das 

transformações sociais. 

Numa visão apenas pedagógica, Schwartz (1969) produz sua reflexão acerca da 

educação permanente em seus aspectos didáticos e metodológicos. Sua ótica privilegia a 

maneira de enfocar a educação de adultos, oscilando entre a reciclagem universitária e a 

chamada educação cultural. Contudo, sua análise dá-se apenas em função da transformação 

dos métodos e dos conteúdos de educação dos adultos. 

Em seu texto sobre o tema, Arlindo Lopes Correia (1973) reflete sobre a educação 

permanente à luz da economia da educação, partindo de seus postulados básicos: vê a 

educação como fator de crescimento econômico (Schultz, 1973), devendo o Estado atender às 

exigências da força de trabalho qualificado, propondo programas e reformas educacionais. 

Defende a educação permanente em função "da melhoria da qualidade de vida da população", 

criando suas propostas a partir da reprodução de argumentos dos intelectuais das sociedades 



desenvolvidas, que pouco tem a ver com a realidade encontrada no Brasil. Em síntese, o 

fundamento de sua proposição é a reciclagem. 

Correia propõe, ainda, uma solução para o Estado enfrentar o problema da falta de 

verbas educacionais. Apontando o modelo norte-americano de transferência da formação 

profissional às empresas e às associações privadas, em função de seus interesses imediatos, 

afirma que a proposta deixa de onerar os gastos do Estado, em relação a esse tipo de educação 

profissionalizante, ficando ao seu encargo apenas a educação geral. Esta sugestão foi 

implantada no País, na década de 70 e 80, permitindo ao governo enfrentar a "falta de 

recursos", abdicando àqueles que estão diretamente ligados ao capital privado na formação de 

Recursos Humanos para o crescimento da economia, por meio de incentivos.  

Vanilda Paiva (1977), estudiosa do assunto, conduz a discussão sobre Educação 

Permanente tendo em vista as relações entre a produção e a qualificação; o que caracteriza o 

modo de produção capitalista em sua fase tardia, constituindo o cerne de reflexões a educação 

global e a Educação Permanente. Paiva diz que a automação trouxe graves consequências para 

o trabalho humano e para a sua qualificação, uma vez que "o trabalho vivo" é substituído por 

trabalho mecânico em função da elevada produtividade das máquinas (Tecnologia). 

Consequentemente, a força de trabalho foi deslocada da produção direta, para incidir sobre as 

tarefas de direção e vigilância, constatando, em virtude disto, a modificação do "aspecto da 

qualificação da força de trabalho necessária à produção", em que a reciclagem periódica se 

torna obrigatória em função do fenômeno. 

A autora comenta o surgimento e o desdobramento da ideia de Educação Permanente, 

afirmando ser a reciclagem o ponto de partida para se pensar esse tipo de educação. Para Paiva, 

outros problemas educacionais deveriam ser pensados, a partir de outras características do 

capitalismo tardio, como o tempo livre e a extensão da escolaridade. 

Paiva foi além, mostrando que o sistema educacional não é capaz de suprir o mercado 

com a força de trabalho adequada às atividades industriais do momento em questão. Para ela, 

segundo o modelo de desenvolvimento brasileiro, esta constatação deu origem, por um lado, 

"à consideração da reciclagem como uma anomalia" a ser corrigida por uma reforma de ensino 

plena e, por outro, à certeza de que toda educação não poderia ser realizada pelo sistema 

educacional tradicional, determinando que se pense a educação dentro de uma proposta mais 

ampla, ou seja, da Educação Permanente.  

Sintetizando sua posição, Paiva afirma serem muitos os motivos pelos quais são mais 

vantajosos e mais fáceis para as empresas proporcionarem a reciclagem do que esperar uma 

reforma educacional, para resolver seus problemas de treinamento da força de trabalho. A 

partir de sua síntese, propõe algumas soluções: "basta o Estado permitir que as firmas que 



treinam seus trabalhadores, para poder melhor utilizá-los, deduzam dos impostos a pagar os 

recursos que aplicaram na reciclagem". Completando, torna-se bastante elucidativo 

mencionar, devido aos objetivos desse trabalho, a conclusão da autora:  

A reciclagem e a adaptação a novas formas de trabalho podem ser facilitadas pela disposição 

de ‘aprender a aprender", ou seja, por aquilo que classicamente é apresentado como o 

fundamento da Educação Permanente (Paiva, 1997, p.79). 

 

Entre os estudiosos brasileiros da educação de adultos, Vieira Pinto (1996) é um dos 

mais atuantes. Apesar de não debater o tema da educação permanente explicitamente, nota-se 

em seu trabalho abordagens que colocam a educação como tarefa permanente ao longo de 

toda a vida do indivíduo. Pinto expõe a importância da educação contínua de adultos, 

afirmando que "o que distingue uma modalidade de educação da outra, ou seja, a educação 

em crianças ou em adultos, não é o conteúdo, os métodos, mas sim os interesses que a 

sociedade como um todo tem, quando educa a criança ou o adulto". Assim, o autor afirma que 

a distinção de idades se traduz pelas diferentes experiências acumuladas. 

O autor comenta, ainda, acerca do papel do educando adulto como "membro pensante e 

atuante em sua comunidade". Para ele, a realidade social do adulto pressupõe um conjunto de 

conhecimentos básicos, relacionados ao mundo do trabalho. Partindo da ideia de Sartre, de 

que o homem é produto do seu trabalho, o adulto percebe, na visão de Pinto, o seu trabalho 

incorporar-se ao trabalho social, com a finalidade de construir a sociedade, como próprio 

executor, sendo influenciado: por condicionamentos sociais como salários, valores, 

instituições, ideologias, etc. Por isso, o autor diz que "o adulto é, por conseguinte, um 

trabalhador-trabalhado", pois, se por um lado, só sobrevive se efetuar trabalho, por outro, só 

pode fazê-lo dependendo das condições oferecidas pela sociedade em que se encontra. 

Em última análise, Pinto apresenta a educação sempre como processo contínuo e 

permanente, onde o homem tende a dar prosseguimento à obra educacional: “em virtude do 

caráter criador do saber, que todo saber possui, o homem que adquire conhecimentos é levado 

naturalmente a desejar ir mais além daquilo que lhe é ensinado”. 

Moacir Gadotti (1999) define a educação permanente como uma necessidade de 

continuar constantemente a formação, distinguindo-a do aparecimento dessa necessidade 

numa determinada época, provocada por uma sociedade que exige constante renovação dos 

conhecimentos. 

Afirmando ser a educação "um combate em favor de uma sociedade mais justa, por mais 

igualdade, por menos seletividade, por um homem mais humano", indaga acerca da educação 

permanente: "Para quem?", "Contra quem age esta educação?" Em função destas questões, 

conclui que a educação permanente propõe um discurso ideológico, o qual mascara interesses 



ocultos, levando-o a constatar que ela é "como uma modalidade nova e aperfeiçoada de 

educação do colonizador". Segundo Gadotti, para os trabalhadores, a educação permanente é 

um aumento de formação profissional, promotora de falsas promessas, pois cria "a esperança 

e a crença em uma formação para a promoção individual", cujo objetivo único é a 

produtividade e o crescimento econômico capitalista. Desta forma, afirma: 

A educação permanente é, nesse sentido, profundamente conservadora e reacionária, na medida 

em que prolonga o mito de que a educação e a formação são pressupostos de toda ação, e que basta 

um "suplemento de educação" para mudar a ordem das coisas. ( GADOTTI, 1999, p.93) 

 

Finalizando, na opinião do autor, a Educação Permanente cria a ilusão de que a educação 

seja "a alavanca da transformação social". 

 

A Educação Permanente e a qualidade de formação 

É fato que a globalização, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, cada vez 

mais, torna o mercado brasileiro susceptível e relacional aos produtos e aos serviços 

estrangeiros. A competitividade se constitui palavra de ordem, para que a produção nacional 

possa sobreviver. Em consequência, o empresariado brasileiro vislumbra o investimento em 

qualidade como saída para os problemas vivenciados pelas empresas. Essa proposição, 

baseada no modelo desenvolvimentista neoliberal japonês, parte do pressuposto de que 

produzir com melhor implica produzir com maior produtividade, "resultando em menor 

desperdício, menos retrabalho, levando a custos menores" (Machado, 1993). 

Sob o ponto de vista neomarxista (Machado, 2003), há uma dimensão ideológica no controle 

da qualidade, gerando alguns objetivos a serem alcançados através dos novos métodos de 

gerenciamento das empresas. Segundo Machado (2003), existem quatro objetivos essenciais: 

a. favorecer a identificação do trabalhador com a sua atividade de trabalho e com a 

organização empresarial; 

b. preparar a organização para as mudanças tecnológicas e organizacionais;  

c. submeter toda a organização aos novos critérios internacionais de competitividade c 

produtividade; 

d. legitimar o mecanismo do mercado como referência das políticas das instituições. 

 

A cibernética, a informática e os avanços da tecnologia constituem elementos de 

controle social, em que tudo precisa adaptar-se à realidade tecnológica da informatização, 

sendo uma de suas características mais expressivas a capacidade de realizar tarefas de forma 

extremamente rápida, antes, realizadas pelas mãos humanas: o homem perde lugar para a 

máquina, restando-lhe atividades de controle.  



Em decorrência, o novo profissional tem de ser também flexível e com alto grau de 

abstração. Para se estar apto ao novo modelo, é preciso dominar diversos códigos linguísticos, 

manusear e saber utilizar as tecnologias e ser, sobretudo, multifuncional. 

As novas exigências profissionais, contudo, obrigam a mudanças na formação 

profissional, trazendo obviamente mudanças na educação. No atual contexto, às empresas 

interessa o trabalhador de conhecimento genérico, menos especializado, de forma que possa 

assumir várias funções, ser polivalente. Desta forma, exige-se do sistema educacional e, 

principalmente, do ensino superior em particular, uma mudança radical, fundamentalmente 

no que se refere aos currículos, ao tipo de conhecimento que o futuro profissional deverá 

receber, reordenando-se o processo de ensino no intuito de tornar o trabalhador subjetivo, 

operacional e lucrativo, apto a ser funcional.  

Nessa perspectiva, facilmente se percebe o perfil da Escola para a o Século XXI, voltada 

à preparação da nova força de trabalho plurifuncional ou de um exército de desempregados. 

Sob os pontos de vista epistemológico e pedagógico, o desafio de se alcançar a 

sustentabilidade pela educação, resume-se em "construir e participar" (Demo, 1994).  

Do ponto de vista da formação do "profissional atual", seu perfil deve estar pautado no 

aprender a aprender, saber pensar e não só saber fazer funcionar. Tendo em vista esse perfil, 

Demo (2015) propõe que a formação do profissional e de qualquer cidadão seja permanente. 

Isso inclui condição de avaliar processos complexos, visão geral da situação e evolução, 

capacidade multidisciplinar e, sobretudo, formação permanente.  

Em síntese: estudar sempre é o que move o pensamento social neste século, desde que 

haja compromisso social com a qualificação humana, não só no plano material, mas, 

principalmente, nos planos moral e no ético. 

 

A Educação Permanente e a preparação do cidadão   

Na década de 60, momento em que era implementado o novo modelo econômico no 

Brasil, surgiram as discussões acerca das mudanças educacionais, a fim de satisfazer as 

necessidades do novo mercado que se criara. Nos anos 60, a polémica sobre educação 

permanente constituía algo revolucionário no contexto educacional internacional e, 

consequentemente, deveria estar presente nas novas propostas de mudança para os sistemas 

educacionais, principalmente em países considerados em fase de desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos. 

O modelo econômico capitalista monopolista brasileiro propôs cada vez mais a 

formação profissional acelerada, como já se viu, e profissionais qualificados às novas funções 

oferecidas pelo mercado. Isso trouxe às reformas de ensino muitos valores apregoados pelos 



efervescentes estudos da Unesco sobre educação permanente. Sobre a afirmação, comenta 

Gadotti (1994): 

Enquanto discurso, a educação permanente é um envelope vazio, no qual os educadores 

caprichosos e os tecnocratas da educação, ligados, notadamente, às organizações internacionais, 

incluem todos os seus desejos de reformas educacionais. (p.23) 

 

Em particular, a reforma do ensino superior foi atingida por tais discussões, trazendo no 

seu conjunto várias proposições relacionadas à produção e à qualificação (Paiva, 1977). A 

extensão é algo que a Lei n° 5.540 (1968) propõe, sendo indiscutivelmente a expressão da 

Educação Permanente no ensino superior. Sobre esse aspecto, Violeta Villas Boas (1992) 

comenta: 

Por igual, cada vez mais se mostra imperativa a participação da Universidade nesse processo. Ela 

é chamada hoje a desempenhar um papel mais amplo do que o desempenhado até pouco tempo, 

assumindo, em proporção maior, sua função como agente de ‘extensão’. Para isso deve oferecer, 

ao lado de seus cursos regulares, um espectro diversificado de iniciativas de atualização e 

desenvolvimento, à clientela das mais diferentes origens.(p.73). 

 

Os cursos de extensão, cujo valor é justamente reconhecido pela possibilidade conferida 

ao adulto de retomar estudos interrompidos ou estudos específicos e especializados, a qualquer 

tempo, e os cursos de curta duração em nível superior de tecnologia, com vistas a conduzir 

com maior objetividade e rapidez à formação de técnicos especializados, são algumas 

propostas claras da inserção de pressupostos da educação permanente na universidade 

brasileira, entendida como ensino superior.  

Pela área de Extensão Universitária perder importância ao longo dos anos, o Conselho 

Nacional de Educação criou, por meio de resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, a 

“curricularização” da extensão, obrigando que os cursos superiores brasileiros, inclusive os 

EAD, incorporassem as atividades de extensão às matrizes curriculares dos cursos, em função 

das necessidades sociais e relacionamentos mais estreitos com a sociedade e comunidades 

locais. 

 Nas funções sociais da Educação Superior como profissional, o Ensino sempre foi 

prioritário, devido à necessidade de formação acelerada, com vistas ao desenvolvimento 

pessoal e profissional. A área assumiu, por meio das Atividades Complementares, a formação 

interdisciplinar, atualizada e plural, possibilidades de crescimento, de sorte que possa oferecer 

ao longo dos anos de estudo renovações e atualizações, ampliando o conhecimento, 

desenvolvendo competências, habilidades, atitudes e valores que se adequem às mudanças 

sociais e mundiais. 



Tais mudanças no ensino superior devem se realizar em função das constantes 

transformações por que passa o mundo, tendo as instituições de ensino superior de estar 

instrumentalizadas, por meio de mecanismos eficientes, de forma a não defasar o 

conhecimento que ela emana. Assim, o "aprender a aprender" necessita pautar a educação 

superior atual, com a finalidade de formar adequadamente ao mundo do trabalho, à luz do 

momento tecnológico. 

Focar no aprender a aprender não é apenas uma questão de mudar o método e a técnica 

de ensinar, mas de mudar comportamentos diante do conhecimento, da informação, da 

tecnologia e da própria experiência de vida. É o aprender, desaprendendo, renovando e agindo 

sobre o conhecimento, para que se possa construir uma formação sustentável. 

 

 

RESULTADOS 

O ensino no Brasil, apesar de tantas inovações tecnológicas levadas à sala de aula, ainda 

se centra na aquisição de conteúdos, com o professor como o centro do processo. Eis o 

paradigma que ainda norteia o processo ensino-aprendizagem nas escolas: o professor é 

colocado na posição daquele que "possui" o conhecimento e sua tarefa é "transmiti-lo" aos 

alunos. Embora já faça parte do discurso escolar que não se aprende apenas na escola, a prática 

pedagógica revela a crença presente no interior das instituições escolares de que a aquisição 

de conhecimentos válidos passa somente pela escolaridade; e isto não é verdade. O mundo 

ensina, a vida ensina. 

Será que isso basta para atender às necessidades da sociedade atual? Estudiosos 

contemporâneos afirmam que as transformações pelas quais à sociedade passa, cria uma nova 

cultura e modifica as formas de produção e apropriação dos saberes.  

Caberia, então, aos professores mediar a construção do processo de conceituação a ser 

apropriado pelos alunos, na busca da promoção da aprendizagem e no desenvolvimento de 

habilidades importantes, para que eles participem da sociedade. 

O professor é um elemento chave na organização das situações de aprendizagem, pois 

lhe compete dar condições, para que o aluno "aprenda a aprender", a partir de situações de 

aprendizagens diferenciadas, estimuladas pela articulação entre saberes e 

competências.  Reafirma-se, assim, a aprendizagem como uma construção, cujo núcleo é o 

próprio aprendiz.       

Fica evidente a necessidade da existência de uma atividade construtiva e permanente 

sobre os objetos do conhecimento, desse modo, cumprindo a função primordial da escola: 

ensinar, agindo e intervindo, para que os alunos aprendam o que sozinhos não teriam 



condições de fazê-lo por si mesmos. O que demonstra a nova função do professor: um 

mediador do conhecimento. 

Como consequência, ter-se-á a necessária mudança no conceito do que é ensinar. 

Atualmente, o que predomina é o conceito de ensino enquanto informação, apoiado numa 

relação passiva professor-aluno que "transmite" as informações para o aluno e, normalmente, 

as repetem, sem conseguir associá-las a uma interpretação e ligação à realidade, de forma a 

dar sentido ao próprio aprendizado, principalmente, no ensino superior. Esta é a razão das 

grandes dificuldades que o aluno encontra, para processar e transferir essas informações a 

diferentes campos do saber ou às situações que exijam uma real compreensão de conceitos. 

Então, o modelo exige a centralização no aluno e proporcionar a alegria e a satisfação, bem 

como demonstrar a sua utilidade para a vida. Tudo isso faz parte da tarefa educacional. 

        Segundo Perrenoud (2010), algumas definições se tornam fundamentais para a 

compreensão no campo da competência, neste século XXI: 

• As competências/habilidades são inseparáveis da ação, mas exigem domínio de 

conhecimentos;  

• Competências se constituem num conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades e 

aptidões que habilitam alguém para vários desempenhos da vida;  

• Habilidades se ligam a atributos relacionados não apenas ao saber-conhecer, mas ao 

saber- fazer, saber- conviver e ao saber- ser;  

•  As competências pressupõem operações mentais, capacidades para usar as 

habilidades, emprego de atitudes, adequadas à realização de tarefas e conhecimentos, o que 

Perrenoud chama de Saber Mobilizar repertórios pessoais.     

Cabe, ainda ressaltar a visão psicopedagógica que sustenta o modelo. Vigotsky (1989) 

afirma que toda aquisição cognitiva é consequência do processo de aquisição de linguagens. 

Numa visão sócio histórica, tem-se a comunicação, em todas as suas formas, como suporte à 

formação do indivíduo e de suas competências. Assim, pode-se dizer que uma competência 

permite a mobilização de conhecimentos, para que se possa enfrentar uma determinada 

situação, uma capacidade de encontrar vários recursos, no momento e na forma adequada. Ela 

implica uma mobilização dos conhecimentos, habilidades e atitudes que possam desenvolver 

respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas atuais, novos e futuros. 

Mudanças constantes de Competências e os conhecimentos, habilidades e atitudes 

Mussak (2013) traça o perfil do trabalhador do século XXI, fazendo referências àquilo 

que o mercado necessita e qual modelo de cidadão a educação precisa formar, como afirma o 

autor: 



Nos dias de hoje, busca-se menos produtividade e mais competitividade, menos 

informação e mais conhecimento, menos treinamento e mais educação. Disso, tiram-se as 

principais características do profissional do século XXI, cuja lista, referendada pela Unesco, 

coincide com as necessidades da educação para este século. Essas qualidades podem ser 

resumidas em oito palavras, que nos empurram para uma profunda reflexão: flexibilidade, 

criatividade, informação, comunicação, responsabilidade, empreendedorismo, socialização, 

tecnologia (p.51). 

Nesta mesma linha, Perrenoud (1999) também reflete sobre o papel da escola, 

principalmente, a de ensino superior, estabelecendo sua relação contextual. Nesta visão, 

apresenta-se uma relação direta entre a escola e a formação de competências profissionais: 

A escolaridade funciona baseada numa espécie de " divisão do trabalho " : à escola cabe fornecer os 

recursos (saberes e habilidades básicos), à vida ou às habilitações profissionais cabe desenvolver 

competências. Essa divisão do trabalho repousa sobre uma ficção. A maioria dos conhecimentos 

acumulados na escola permanece inútil na vida cotidiana, não porque careça de pertinência, mas 

porque os alunos não treinaram para utilizá-los em situações concretas (p.14). 

 

  Já se percebe a grande preocupação do setor empresarial em relação à qualificação do 

trabalhador e aponta a educação de qualidade como a única saída aos problemas enfrentados. 

O melhor desempenho das ocupações de trabalho diz respeito, principalmente, ao 

conhecimento mais amplo do processo produtivo, ao grau de abstração de novas tarefas, à 

relação de trabalhos mais cooperativos e ao uso de habilidades intelectuais que são produto 

de uma educação geral, advinda do conjunto de conteúdos das diferentes áreas do 

conhecimento, voltada para o desenvolvimento pleno das capacidades e potencialidades do 

indivíduo (KANAANE, 2011) 

  Os avanços tecnológicos e a competitividade de mercado, consequente, vêm exigindo 

mudanças radicais de comportamento e atitudes por parte do profissional e das pessoas 

atualmente, sem dúvida, será a educação a responsável por deixá-los aptos a essas mudanças. 

Assim, a mudança de paradigma comportamental se faz presente, para que se possa responder 

às qualificações necessárias do novo momento econômico, vivido pelas empresas e pelas 

pessoas em meio à sociedade.  

  As organizações, como parte integrante do setor de produção, carecem dessa 

qualificação. Atualmente, exigem-se mudanças radicais de atitudes por parte do todo 

organizacional. A finalidade da organização representa os propósitos a serem alcançados, e 

seu devido impacto no ambiente externo e interno atingem a todos os participantes da 

hierarquia organizacional. Então, obriga-se a organização a assumir, decisivamente, a 

concepção de que o todo está contido em cada parte e cada parte está contida no todo, de forma 



que a empresa seja incorporada pelo indivíduo como uma engrenagem, em que o todo só 

funciona, se as partes assim desenvolverem perfeitamente suas funções. É visão globalizada 

do homem, dos grupos, das organizações. Desta forma, a organização do momento depende 

fundamentalmente do equilíbrio dos indivíduos, das relações estabelecidas entre eles, das 

relações comportamentais humanas, além da técnica, dentro da empresa. 

Exige-se, do atual profissional, um conjunto de competências que vão desde as 

habilidades conceituais até as humanas e técnicas, consolidando em nível superior um perfil 

polivalente / generalista, para a formação de profissionais com visão global.  

       Nessa lógica, para o efetivo desenvolvimento organizacional deve-se buscar, além do 

aprimoramento técnico, a competência comportamental pessoal, a fim de fundamentar o 

cabedal intelectual e human. Contudo, capacidades nem sempre levam à competência 

satisfatória e, neste momento, surgem os valores pessoais de conhecimentos, habilidades e 

atitudes como determinantes nas aplicações dessas competências. 

 Fernandes (2016) afirma que “a educação permanente se constitui em um ponto de pauta 

instigante, uma vez que nos convoca a refletir sobre a formação de trabalhadores e 

trabalhadoras para a complexa tarefa de garantia e ampliação dos direitos dos cidadãos”. 

 

O desenvolvimento de competências e as exigências do novo paradigma da 

sociedade 

As necessidades psicossociais impulsionam o homem a uma constante aprendizagem, a 

um contínuo crescer como indivíduo e como ser social.  A luta pela vida, a satisfação de seus 

anseios, a realização profissional, como pessoa, como cidadão, como ser integrante de 

instituições sociais levam o indivíduo, principalmente, o adulto, a um processo contínuo de 

aperfeiçoamento, o que se dá por meio das relações sociais que estabelece com o meio ou na 

própria Escola.  

Na formação profissional não é diferente, no Século atual a formação exige, cada vez 

mais, educação permanente, não só de ordem acadêmica, mas também de forma corporativa, 

já que muitas vezes a escola não responde às necessidades do mundo do trabalho, bem como 

as das organizações, que precisam de inovações constantes, de novos conhecimentos e 

desenvolver habilidades a todo tempo, 

Algumas competências devem ser desenvolvidas na preparação profissional, segundo 

as diretrizes propostas por instâncias que legislam sobre educação e trabalho e vão desde as 

competências comunicativas, quantitativas, bem como comportamentais e éticas, e, também, 

obviamente, as técnicas, relacionadas a várias áreas de atuação em qualquer profissão. 



Assim, há de se entender que as determinações de competências a serem desenvolvidas 

napreparação do profissional não são fruto de inovações escolares, mas sim uma exigência da 

sociedade, dentro de um novo paradigma, em que os conhecimentos ficam ultrapassados em 

grande velocidade e, por isso, a necessidade de se criar uma forma de prover atualização, 

aperfeiçoamento constante, baseados no aprender a aprender, com estudo permanente, para 

que se alcance uma preparação sustentável.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os pressupostos da sociedade globalizada e do conhecimento dinâmico e inovador 

sugerem a Educação Permanente como única forma de manter o trabalhador flexível e apto às 

várias e possíveis funções dentro da empresa. Sabendo-se que a especialização cede lugar à 

multifuncionalidade, percebe-se que a educação contínua e permanente, aplicada a serviço do 

capital ou da qualificação humana, é a única saída para o cidadão no atual momento 

econômico-tecnológico no Século XXI, posto que a competitividade e os avanços 

tecnológicos exigem acelerada renovação dos conhecimentos e das competências que a nova 

força de trabalho necessita possuir, com a finalidade de construir aptidão ao trabalho e até 

mesmo sobreviver. 

Com efeito, o aprender a aprender deve fundamentar a educação em todos os níveis, de 

forma que a Escola possa criar um novo tipo de indivíduo, apto a pensar, a ser subjetivo, e não 

apenas a fazer funcionar, de forma que sua criatividade permita "construir" possibilidades 

profissionais e melhor qualidade de vida, mediante a "participação" efetiva do seu saber pensar 

e saber agir. 

Os avanços tecnológicos e a competitividade de mercado, consequente, vêm exigindo 

mudanças radicais de comportamento e atitudes por parte das pessoas e, sem dúvida, será a 

Educação a responsável por suprir saídas a essas mudanças. Assim, a mudança de paradigma 

comportamental e técnico se faz presente, para que se possa responder às qualificações 

demandadas pelo novo momento econômico, vivido pelas empresas e pelas pessoas em meio 

às exigências sociais e das formas de atuar no mundo do trabalho. 

A Educação Permanente, segundo vários estudiosos, é a saída para trabalhadores se 

manterem aptos ao mundo do trabalho, como base sustentável, como também é uma 

importante estratégia para consolidação de direitos sociais, para que possam estudar, se 

aperfeiçoar e conhecer mais áreas e saberes. 

Assim, Escolas - Universidades, Institutos corporativos, Serviços de Formação 

Profissional  e Conselhos de Classe, entre outros, representativos de profissionais, em todo 



país, são chamados a facilitar e auxiliar nas necessárias  mudanças na formação profissional, 

para torná-la sustentável, de forma a lhe garantir ações de Educação Permanente em  plurais 

atividades, com constância, atualizadas e de  qualidade comprovada, segundo as necessidades 

do profissional, enquanto cidadão, que precisa trabalhar e subsistir.  
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