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A opção pedagógica da pastoral juvenil precisa
a presença e a ação de agentes pastorais
suficientemente capacitados para que possam
realizar um acompanhamento adequado aos
processos de amadurecimento dos jovens.

(CELAM, 2001, p. 271)



Test: Mito ou Verdade?

Responda com sinceridade as seguintes questões:



1. A inovação educativa, desde o ponto de vista da 
escola católica, está ‘ancorada’ à tradição. 
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2. Uma das ‘chaves’ da criatividade em educação é 
a capacidade de repetir ou reproduzir as práticas 
que sempre têm caraterizado as nossas escolas 
católicas. 
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3. Desde uma perspectiva pastoral, a inovação 
educativa é um convite para assumir riscos com 
ousadia, ate o ponto de “lançar a rede para o 
outro lado da barca”. 
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significativos em tecnologias emergentes. 
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Introdução

Diante da emergência da era digital, mediada pela
tecnologia, as culturas juvenis transitam ou –
melhor – ‘navegam’ com um novo jeito.

São culturas que marcam sua presença em todos
os lugares (ubiquidade) e em todos os momentos
(omnipresença), sem limites de espaço nem de
tempo.



Hoje reconhecemos o
impacto avassalador da
sociedade rede, de um
planeta digital que se adapta
ao tamanho do computador,
da tablet e, sobre tudo, do
dispositivo móvel de
preferência (o smartphone,
prioritariamente).



As identidades juvenis – plurais e multiculturais –
estão cada vez mais atravessadas por uma cultura
digital que interpela a missão de educar e
acompanhar.



Neste momento da história, a educação católica tem
priorizado a inovação e a criatividade como ‘ponto
de chegada’ e, ao mesmo tempo, ‘ponto de partida’
na sua missão de anunciar a ‘boa notícia’ e de
evangelizar a cultura.



Vivemos numa época de mudanças velozes e
qualitativas que exigem intensificar esforços para
reinventar-se com audácia e criatividade.



O imperativo da inovação educativa já faz parte da
agenda da escola católica, e das reflexões
encaminhadas nos últimos Congressos da CIEC, mas
integrar identidade, inovação e criatividade é um
assunto profundamente complexo.





Qual é o meu epitáfio?

“Lo que el alma

hace por su cuerpo

es lo que el artista

hace por su pueblo”

G. M.



1. Culturas juvenis 
em formato digital

Num mundo globalizado, a sociedade rede é o novo
nome da aldeia global preconizada pelo canadense
Marshall McLuhan nos anos 60.

“Uma sociedade rede é uma estrutura social
composta de redes ativadas por tecnologias digitais
de comunicação e informação baseada na
microelectrónica” (CASTELS, 2012, pp. 50-51).



A globalização é 
o resultado 
exponencial de 
múltiplas 
interações entre 
redes 
socialmente 
significativas.

Inter-conectados

ou hiper-inter-conectados?



Num sentido figurado, pose afirmar-se que o atual é
‘um mundo enredado’.

As dinâmicas de produção, consumo, reprodução,
experiência e os processos de formação, encontram-
se mediados pelas novas tecnologias e seu poder
codificador nas novas culturas juvenis.



Esta sociedade rede impacta 
os itinerários educativos, y
desafia a gestão para a 
aprendizagem, a inovação e a 
criatividade, sobretudo 
quando se aceita que as 
novas gerações estão 
determinadas pelas novas 
tecnologias e o mundo digital 
tem ingressado às aulas das 
escolas sem pedir licença!



A iminência das tecnologias digitais impacta os fios 
das culturas juvenis e, por tanto, das dinâmicas de 
ensino-aprendizagem, com altas doses de 
incertezas, perplexidade e crises, mesmo que não 
apaga a fascinação pela novidade, a inovação e a 
criatividade, nem o crescente interesse pelas 
denominadas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC).





Neologismos: Google, YouTube, 
Wikipedia, Prezi, slides, blogs, 
Drive, WeTransfer, Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Instagram, 
Fan Page, Flickr... e um inúmero 
de aplicativos e plataformas, 
levaram a pensar no imperativo 
da tecnologia e dos processos 
criativos e inovadores no trabalho 
docente…



Verdadeiramente foi necessária uma nova 
semântica para viver – o tal vez, sobreviver – no 
planeta digital. 

Subitamente uma nova cultura foi impondo-se nas 
dinâmicas juvenis: a cultura digital.



Seus efeitos não demoraram. Os nativos digitalis
chegaram aos centros educativos com a tecnologia 
na sua mala, com smartphones e/ou tablets. 







• “Não querem conferencias teóricas; 

•querem respeito, confiança neles, e que suas 
opiniões sejam valorizadas e levadas em conta; 

•querem seguir suas paixões e interesses; 

•querem criar usando as ferramentas do seu 
tempo; 

•querem trabalhar com seus companheiros... 

Os nativos digitais...



•querem tomar decisões e compartilhar o controle; 

•querem conectar com seus colegas para expressar 
e compartilhar opiniões; 

•querem cooperar e competir; 

•querem una educação que não seja unicamente 
relevante, mas conectada com a realidade” 
(PRENSKY, 2013, p. 13).

Os nativos digitais...



As juventudes que 
hoje educamos 
fazem parte destas 
gerações tatuadas 
pela digitalidade
(BACHER, 2011).



São jovens que constroem novas cidadanias com 
suas pequenas e poderosas telas. 

São jovens que cruzam fronteiras e posicionam 
novos protagonismos sociais. 

São consumidores de tecnologia e, com frequência, 
estão sendo consumidos pela tecnologia. 

Eles e elas criaram novas escrituras e novas 
linguagens. 

São eles e elas, realmente, os responsáveis de 
trazer as TIC na agenda educativa.



2. Governança e governabilidade: 
o olhar da escola católica 

•Como educar às novas gerações na era digital? 

•Quais são as pedagogias e as didáticas mais 
adequadas? 

As respostas das ciências da educação, da 
informação e da comunicação são múltiplas.



Diante das novas culturas 
juvenis e a crise da 
instituição escolar, também 
é preciso questionar o 
sentido da governança e 
da governabilidade na 
escola.



Governança: “arte o jeito de governar ”

Sano equilíbrio

Governabilidad: “qualidade de governável ”



A governança educativa:

•O jeito como uma entidade está organizada.

•A maneira como funciona internamente.

• Seus relações com instancias e atores externos. 





Quando muda a realidade e gera transformações 
estruturais, a inovação e a criatividade podem 
acontecer. 

Mais isto também depende da capacidade de 
modificar a governança, ou seja, o funcionamento 
do seu próprio governo e suas formas de gestão.



O apelo que as culturas 
juvenis fazem para mais 
inovação e mais 
criatividade, perpassa as 
mentalidades de 
governança e 
governabilidade.



Para a escola católica ainda 
tem que ver com questão 
do jeito como 
acompanhamos estas 
mudanças desde o olhar de 
Jesus. Ele sai ao encontro 
dos jovens na sua própria 
realidade: 

“Talitha cumi, menina, eu te 
digo, levanta-te” (Mc 5, 41).



Como assumir novos horizontes educativos, de 
governança e de governabilidade para oferecer 
“vida em abundancia” às juventudes? 



Precisamos responder várias perguntas: 

•Quais são as condições nas quais se produzem as 
conexões entre e com os jovens?

•A cultura digital favorece a vida em comunidade, os 
processos educativos, a pastoral, o 
acompanhamento? Aproximam as pessoas? 
Precisamos ter limites?

•O que acontece com os ‘naufragos’ da sociedade 
rede, os marginalizados da cultura digital?



3. Desafios da inovação e da 
criatividade no cenário educativo

Frequentemente o 
imperativo de inovar e criar 
em educação está vinculado 
aos itinerários definidos 
pelos avanços tecnológicos e 
pelas sociedades 
midiatizadas, ou seja, 
marcadas pela convergência 
dos meios de comunicação.



Nas suas pesquisas sobre
tecnologia educativa Mariana
Maggio (2012) tem identificado
algumas perspectivas para
compreender os ambientes com
alta disposição tecnológica
como oportunidade para a
inovação e a criatividade na
escola



Tecnologia com sentido
educativo

•Blogs especializados

•Objetos virtuais de 
aprendizagem

•Conteúdos condensados 
em vídeos (LIPDUB)

• ...





Os ‘novos’ entornos e suas possibilidades

Aprendizagens colaborativas: wikis, redes sociais, 
alguns videojogos...





Conectar aos estudantes

e conectar-se com eles

Criar ‘pontes’ entre 
estudantes, educadores e 
a sociedade do 
conhecimento para 
procurar informação, 
estimular encontros e 
experiências 
colaborativas, 
compartilhar, registrar, 
organizar-se e co-evaluar.





Redescobrir o lugar das 
emoções no ato educativo

• O mundo sensorial como ponto de 
partida

• Aprendizagens ancoradas às 
emoções.

• Despertar e manter a curiosidade.

• Gerar atenção para fazer 
consciente a aprendizagem.

• A meta é aprender, mesmo dos 
erros.

• Redescobrir o valor da memória. 





Reconhecer os limites da 
tecnologia

•Olhar crítico, 
‘acrisolamento’

•Ate que ponto 
humaniza, dignifica e 
ajuda a crescer 
integralmente?





A partir de estes desafios, 
mudaria o seu epitáfio?



Colofão: Leitura critica para 
tempos de espetáculo

Um dos componentes da 
identidade da escola católica 
tem sido a construção de uma 
espécie de ‘cultura crítica’. 

O fluxo deste olhar crítico 
garante uma educação ao nível 
das condições atuais que 
impactam as juventudes de 
nosso tempo. 







“Não estamos 
atrapalhando o 
trânsito, nós somos 
o trânsito”.







Para orientar às juventudes na leitura crítica, 
precisamos exercitar-nos na arte da autocrítica, 
da coerência, diante da era digital.







Consumidores ou consumidos? 

























Os educadores estamos chamados a olhar com 
sentido crítico as possibilidades da era digital e da 
revolução tecnológica para responder 
assertivamente aos imperativos formativos das 
novas culturas juvenis. 

Criatividade e inovação são a ‘chave-mestra’ para 
repensar nossas praticas educativas. 

É tempo de ousadia e pertinência! 
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