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Vida ou sobrevida?
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O século vinte, começou com a
escola da verdade que virou

a escola das promessas e
terminou como a

escola das incertezas.

• Eu quero o exame de
Admissão de volta!!
• A escola fabril se tornou
modelo incontestável.
• E aí o menino desenhou
uma flor de caule marrom,
folhas verdes e pétalas
vermelhas...
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• Aquilo sim era escola de
verdade!
• Na Ditadura, pelo
menos, tinha ordem!
• “O homem está
condenado à ser livre!”

• O indivíduo padrão, filho
da Modernidade é
objetivo, cumpre regras,
esforça-se para progredir
e, se assim é, alcança seus
objetivos.
• Se isso é verdade, faz
sentido ser diferente!?
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 Ao assumir o normal como
ideal de homem, era preciso
criar o anormal para que a
contradição fosse
estabelecida.
 Podemos afirmar que a
“anormalidade” surgiu como
uma necessidade do
pensamento Moderno, sem a
qual não seria possível instituir
a noção de “normal”.

• Identificações docentes
•
•
•
•
•

Desprezado
Pobre
Incompreendido
Desautorizado
Manipulado

• Reação direta e reação
inversa.
• O aluno como algoz.
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“Eu educo hoje com valores que recebi
ontem para as pessoas que são o
amanhã. Os valores de ontem, eu os
conheço. Os de hoje, percebo alguns.
Dos de amanhã, não sei [...].Se só uso
os de ontem, não educo, condiciono.
Se só uso os de hoje, não educo,
complico. Se uso só os de amanhã, não
educo, faço experiências à custa das
crianças. Se uso os três, sofro, mas
educo.”
Arthur da Távola

• Deixa que o aluno aprende
sozinho!
• O aluno tem que fazer o
que sente vontade.
• Temos que formar um aluno
crítico!
• Dou aula pra quem quer!
• Trabalho proporcional ao
salário.
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Aqui jaz alguém que
não morreu...

Estamos catalépticos!
• Abdicação docente
– Corrupção pedagógica
– Deserção funcional

• Somatização
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Estamos adoecendo...
Em todos os Estados, a Secretaria
de Educação é a que mais utiliza
as perícias médicas.

A OIT aponta que os
professores são a 2ª
categoria que mais
contraem doenças
ocupacionais no mundo.
As doenças mais comuns
são:
alergia, calos de voz, gastrite,
labirintite, varizes,
reumatismo, estafa e
esquizofrenia

Em SP, 33 professores se afastam,
por dia letivo por motivo de
depressão.
Nos manicômios de
Porto Alegre, os
professores são a 2ª
categoria de internos.
Só perdem para os
bancários.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE adverte:

Também em SP,
houve no último
ano, cerca de
9.000 pedidos
de licenças
médicas por
causas
psiquiátricas.

Ser professor pode ser perigoso!

Desafios da Pós-modernidade

A geração que não se espanta
Como refletir sobre o
mundo, sobre a vida e
sobre o futuro, diante da
ausência de espanto?
 Os alunos não colaboram!
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Viajamos da disciplina
do medo para o medo
da disciplina.

• Quero uma solução que
não me inclua!
• Nossa cura é através de
Fisioterapia.
• Estamos catalépticos!
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Ressurreição de corpo
presente

O Concerto

O PROJETO DE VIDA E O
SENTIDO DE SER PROFESSOR
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Ser professor, é comprometer-se...

...com a auto-superação

• Paradigmas falsos:
• Ensinar é falar.
• Errar é o contrário de acertar.
• Tenho que arrumar o conteúdo
para que o aluno aprenda.
• Importante é cumprir o
conteúdo.
• Aprender é reproduzir.
• Aluno bom é aluno obediente.
• Aprender ocorre de fora para
dentro;
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Desafios da Pós-modernidade

Validar a transgressão
criativa e combater a
transgressão destrutiva.
 Equilibrar a necessidade
de transgredir e a
necessidade de ter
limites.


O caso de Gauss


Somar todos os números
de 1 a 100.
 100 + 1 = 101
 99 + 2 = 101
 98 + 3 = 101
 97 + 4 + 10



101 x 50 = 5050

11

16/04/2011

O R E S G A T E DA C O M P E T Ê NC I A .

 A competência do professor é objeto
frágil, que quebra com facilidade.
Precisamos compreender que quem o
segura, o tempo todo, é o aluno.

O RESGATE DA COMPETÊNCIA COMEÇA COM O
RESGATE DA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Professor
Mediação Relacional

Mediação Didática

(encoraja, incentiva, desafia,
supervisiona, apóia, escuta,
aconselha, etc)

(expõe, contextualiza, define,
exemplifica, compara,
associa, justifica, pergunta,
etc.)

Aluno

Mediação Cognitiva

Conhecimento

(traduz, relaciona, memoriza,
aplica, organiza, etc.)
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Ser professor exige controle...

Deliberativo
Autonomia

Consequências

Qual o
efeito que
você causa
nas outras
pessoas?

Liberdade relacional

Ser professor exige controle...

Homeostático
Equilíbrio interno do organismo

Percepção dos sinais

Viver no limite

O que o
seu corpo
está
dizendo?
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Avaliação da Aprendizagem

Constatação

Reflexão

Decisão/Ação

Usar a avaliação a favor do
sucesso do seu trabalho
“Avaliação é uma
ferramenta a serviço
do ensinar e do
aprender e desta
forma, caracteriza-se
como subsidiária do
processo de produção
de resultados
satisfatórios.”

“A aprendizagem
deve ser assistida
por avaliação.”
Hadji

Luckesi
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Qual a força da
corrente que te prende?
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Ser professor...
... é crescer como pessoa
através da atuação
profissional e melhorar
como profissional através
da atuação como pessoa.
Júlio Furtado

Obrigado pela atenção!
www.juliofurtado.com.br
E-mail: julio@juliofurtado.com.br
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