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Introdução: A história do mundo pode ser dividida em três grandes revoluções,
Agrícola, Industrial e Digital. A Revolução Digital marcou o início da Era da
Informação, tornando o conhecimento abundante por meio da internet. Entretanto, o
excesso de informação pode ser considerado o grande mal do século, causando
ansiedade em muitas pessoas. Sabe-se ainda que as mudanças são contínuas, cada vez
mais rápidas e exponenciais, impactando diretamente na aprendizagem pessoal. Assim,
surgem algumas reflexões, como: Qual a importância de manter o conhecimento
atualizado? Quais habilidades serão mais necessárias no futuro? Onde adquirir
conhecimentos específicos? Objetivo: Analisar as publicações sobre as mudanças
advindas da Era da Informação para evidenciar as habilidades necessárias no futuro e
onde adquirir o conhecimento. Metodologia: Foi realizada análise e interpretação dos
livros: “Múltiplas Inteligências” de Howard Gardner e “Teoria da Cauda Longa” de
Chris Anderson e também do vídeo “Tragam a revolução no aprendizado!” de Ken
Robinson, apresentado no TED Talks (Technology Entertainment Design) (disponível
em:
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution?language=pt-br
). Primeiramente, as obras foram vistas livremente, em seguida realizou-se nova leitura
com anotações das ideias principais, e então diversas revisões buscando interligação
dos temas, sendo então elaborada uma apresentação em PowerPoint para facilitar a
exposição das ideias dos autores e compreensão das mesmas. Resultados: O modelo
escolar atual é semelhante ao modelo industrial, e isso não é coincidência, pois foi
introduzido em meados do século XIX como o objetivo de formar pessoas iguais para
exercerem tarefas lineares, repetitivas, segmentadas e previsíveis nas indústrias.
Sempre focadas em um único tipo de inteligência: a lógico-matemática. Entretanto, a
Revolução Digital trouxe tecnologias, softwares e inteligências artificiais que realizam
operações lógico-matemáticas mais rápidas e eficientes que o ser humano. Diante
disso, desenvolver outros tipos de inteligências é essencial, principalmente as ligadas
às habilidades intrinsicamente humanas, como oratória, empatia e criatividade. Assim,
os conhecimentos necessários para adquirir tais habilidades, de acordo com a “Teoria
da Cauda Longa”, estão sempre disponíveis no mundo online. Com isso, para
aproveitar a oportunidade da cauda longa, é necessário reaprender a aprender, pois o
ser humano nasce autodidata, entretanto, perde essa habilidade ao longo da vida. Este
avanço é importante para que as pessoas deixem de ser meros receptores de
informações, passando a contribuir e produzir ideias inovadoras. Conclusão: Diante de
tudo, o quanto sabemos hoje é menos importante do que o quanto estamos aprendendo,
pois, o conhecimento pode ser estático, porém o mundo é dinâmico. Assim, para que o
conhecimento seja alcançado, é essencial ser autodidata e consequentemente,
protagonista da sua própria aprendizagem.
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