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Sinais de nascimento do Pós-modernismo
• Descrença nos resultados dos processos
racionais.
• Valorização da intuição.
• Transição do objetivo para o subjetivo.
• Transição do organizado para o aleatório.
• Transição da fé no futuro justo através do
trabalho para a incerteza sobre a existência de
futuro.
• Crise de valores e negação das verdades.

A sociedade em rede
• A evolução da tecnologia da
informação e a reestruturação
do capitalismo introduziram
uma nova forma de
sociedade, a sociedade em
rede.
• Encurtamento das distâncias
• Ampliação dos mercados.
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Sociedade em rede
• A existência social e
suas segmentações no
mundo pós-moderno,
dependem de nossa
conexão em uma
determinada rede.
• “Liquefação” das
relações sociais.

Sociedade em rede
• As pessoas, hoje podem
ser classificadas em
"ativas na rede",
"passivas na rede" e as
"desconectadas“.
• Em que grupo você
está?
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Sociedade em rede
• A “desterritorialização”
e suas consequências:
–
–
–
–

Na Economia
Na Ciência
Na Cultura
Na Educação

Sociedade em rede
• “Estar-em-rede” associa-se à
existência social, política e
econômica assim como à
riqueza, o não-estar-em-rede
associa-se à antigas e novas
formas de exclusão.
• Nasce a classe dos
“desconectados”.
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Espaço/tempo de ensinar
≠
Espaço/tempo de agir
 Experiência pessoal = obstáculo à aprendizagem
 Necessidade de inserção social das aprendizagens
 Respostas são mais importantes do que perguntas.

Redes de aprendizagem
• Caracterizam-se pela ação de
colaboração e de Inter
complementaridade.
• Pressupõe esforço comum de
procura de informação, sua
compreensão e aplicação
(aprender sobre um esporte,
uma técnica, uma doença, etc).
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Redes de aprendizagem
• A informação pode tornarse conhecimento à medida
que se processa a sua
integração, pelo indivíduo,
em algo significativo, devido
às interações que vai
estabelecendo com as
pessoas envolvidas, e pode
ser utilizada no tratamento
de questões e na resolução
de problemas específicos.

O trabalho colaborativo
Colaboratório significa um centro
de pesquisa sem paredes em que os
cientistas prosseguem as suas
investigações sem se preocuparem
com a localização geográfica,
podendo interagir com os colegas,
avaliar os dispositivos
instrumentais, partilhar dados e
recursos computacionais, e ter
acesso à informação em bibliotecas
digitais
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As redes sociais na sala de aula
• A rede é um espaço social e, como todo o
espaço social, é também um espaço de
Educação e aprendizado. Cabe a nós,
professores, explorar essas potencialidades com
criatividade, procurando entender como alunos
utilizam essas ferramentas e, a partir desse uso,
inserirmo-nos no processo e propor atividades
que também estejam inseridas. As rede sociais
são um meio, nunca um fim em si mesmas.

As redes sociais na sala de aula
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Exemplos práticos
• Informativo
(calendários, avisos, etc).
• Tarefas (exercícios,
textos de apoio, fontes
de pesquisa, etc).

• Debates on-line.
• Elaborar sínteses
(Twiter)
• Pesquisa colaborativa
• Internet X Intranet

As “desaprendizagens”
do professor
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Atuam como
determinantes
no nosso
pensar

Antecedem
nossas idéias

PARADIGMAS

• Estabelecem parâmetros não só de nosso saber, mas de nossos
valores, crenças, de nossos relacionamentos, de nossa vida,
enfim.
• É a forma como encaramos a maior parte de tudo que
conhecemos e sentimos.
(Por trás de tudo que estamos cansados de saber esconde-se tudo que
precisamos descobrir).

Crenças
Mudança
de Crença

Hábitos
Mudança
de Hábito
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As crenças dos
professores
influenciam
fortemente suas
percepções e
comportamentos e
estas crenças não
são simples de
serem mudadas.

Por que isso acontece ?
1. As crenças sobre como se ensina são
formadas muito cedo, durante as
experiências escolares.
2. As crenças são profundamente
pessoais e têm um forte componente
emocional.
3. As crenças servem como “filtro” ou
“tela”, influenciando a interpretação
dos fatos, o que pode levar à
distorção.
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Por que isso acontece ?
4. Quanto mais tempo dura uma
crença, mais difícil é mudá-la.
5. Muitas crenças são difíceis de
serem trazidas à consciência.
6. Constelações de crenças formam
sistemas
de
crenças,
com
algumas sendo mais centrais do
que outras.

Por que isso acontece ?
7.

9.

Quando as experiências enquanto aluno
foram positivas, as crenças apoiam mais
fortemente a manutenção dos processos
tradicionais.
Os professores que foram vistos como
modelo ao longo da vida moldam fortemente
nossas percepções sobre nosso papel.
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Professor é aquele que...

•Professa a verdade
•Confessa o não-saber
•Abraça
•Adota atitude de aprendiz

o compromisso de se re-inventar

O professor
sabe tudo.
O professor
ensina e o
aluno aprende.
Aprender exige
postura passiva e
reprodutiva

Aprender é um
processo de fora
para dentro.

O aluno não
sabe nada.

Aprender não envolve
postura ativa por parte de
quem aprende.
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O maior desafio do nosso tempo é
construir pedagogias acolhedoras das
diferenças e formadoras de
subjetividades atuantes,
questionadoras e propositivas. Um
fazer pedagógico que favoreça
trabalhar com os alunos um saber
articulado, não fragmentado, situado,
que os desenvolva como pessoas
confiantes no seu poder de pensar e
construir

Aprender é um movimento de
dentro para fora
Quem aprende precisa ter
papel ativo e criativo
Aprender é processo
subjetivo e pessoal
O professor auxilia o aluno em
seu papel de aprender
O aluno traz consigo toda uma
gama de conhecimentos
O diálogo é essencial para
uma relação horizontal
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Ensinar é
falar.

A crença:
• O professor quanto mais fala, melhor ensina;
• Aprende-se, principalmente através do ouvir;
• Todos absorvem bem o que ouvem
• A audição é canal preferencial da aprendizagem.

A reaprendizagem:
• A partir da ação, aprendemos bem melhor;
• O que é ouvido precisa ser refletido, reconstruído;
• As pessoas não ouvem as mesmas coisas;
• A visão e a sensação precisam ser igualmente
contempladas como canal de aprendizagem.

Professor
fala e aluno
ouve

A crença:
• Aprende-se mais quando se ouve atenciosamente;
• O silêncio favorece a aprendizagem;
• Falas paralelas atrapalham o aprender;
• O aluno não tem nada a dizer sobre o que está
sendo falado.

A reaprendizagem:
• A interação intensifica o aprender;
• É preciso que eu cheque o nível de
desenvolvimento real do aluno e busque
subsunçores para a nova aprendizagem;
• Aprendizagem precisa de interação para se
tornar significativa;
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A crença:

Só se ensina,
seguindo-se a
fórmula:
início - meio - fim

• O conhecimento, para todos, possui uma
mesma estrutura;
• Não seguir a estrutura lógica do conhecimento
impede o aluno de aprender;
• O aluno é incapaz de organizar o
conhecimento por si só;

A reaprendizagem:
• Os alunos, freqüentemente, já possuem
informação sobre o assunto;
• O conhecimento não possui uma estrutura
uniforme;
• O aluno pode e deve organizar seu próprio
conhecimento.

Aprendizagem - Modelo tradicional
Estrutura de “árvore”

gato
felino
mamífero
animais

vegetais

Seres Vivos

15

03/05/2011

Aprendizagem - Novo paradigma
Sistema de redes

gato
meu gato
leite
miau
Brad Pitt
Whiskas

Aprender é
reproduzir.

Eletricidade

A crença:
• O aluno só demonstra que aprendeu quando
reproduz o que foi ensinado;

• Aprender é apreender o mundo, tal qual ele é;
• O conhecimento é algo absorvido, apreendido.

A reaprendizagem:
• Aprender é processo produtivo, pessoal e
reconfigurativo;
• Conhece-se de forma subjetiva, interativa e
reconstrutiva;
• O mundo não é apreendido de forma objetiva e
homogênea.
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Errar é o
contrário de
acertar.

A crença:
• Erro é ausência de aprendizagem.
• Somente acertos traduzem sucesso.
•O erro é sempre indesejável e inútil.
• Erro e acerto são dimensões mutuamente
excludentes.

A reaprendizagem:
• Se aprender é processo produtivo, o erro é
parte inerente ao processo;
• Erro possibilita aprendizagem;
• O acerto antecedido de erros configura-se
mais forte.
• Errar e acertar são dimensões não excludentes.

Bom aluno é
aluno
obediente

A crença:
• O aluno deve fazer tudo o que o professor
ordenar;
• Desobedecer a ordem do professor é sinal de
desacato e desrespeito;
• A verdade é exclusividade do professor.

A reaprendizagem:
• Desobedecer não é, necessariamente,
sinônimo de desacatar. Pode significar querer
fazer diferente;
• A punição freqüente a toda e qualquer
desobediência impede o desenvolvimento da
ousadia.
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Avaliação é
instrumento de
manutenção do
poder.

A crença:
• Se não submetermos os alunos à tensão de
uma avaliação, eles não dão o valor merecido ao
que aprendem;
• Professor só é respeitado pelo seu poder de
julgar, avaliar e atribuir notas;
• No fundo, o que importa é a nota.

A reaprendizagem:
• Aprender é ato decorrente de motivação;
• Temos que facilitar o nascimento desse motivo
dentro do aluno e criá-lo fora dele;
• Aprender para obter nota é motivo que se opõe
à aprendizagem significativa.
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Obrigado pela atenção!
www.juliofurtado.com.br
E-mails: julio@juliofurtado.com.br

- Juliocfs@globo.com
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