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Pós-Modernidade:

François Lyotard (1924-1998):

• Cenário cibernético.
• A ciência aparece para romper

com o mundo das trevas
(Iluminismo): Modernidade.

• Mudanças na forma de pensar:
sociedade do imprevisto e da
incerteza.



Desafios sócio-religioso-culturais:

Características da Pós-Modernidade:

• Estabilidade institucional.
• Outras motivações religiosas (neopaganismo, interpretações

mágicas, venda de milagres, etc.).
• Mundo capitalista.
• Hiper consumismo.
• Imediatismo.
• Fragilidade dos laços afetivos.
• Mudanças constantes.
• A cultura do descartável.
• Crise dos valores éticos.
• Perda de sentido das pessoas e coisas.



Assim, uma das vocações essenciais da 
educação do futuro será o exame e o 

estudo da complexidade humana. 
Conduziria à tomada de conhecimento, 

por conseguinte, de consciência, da 
condição comum a todos os humanos e 
da muito rica e necessária diversidade 

dos indivíduos, dos povos, das culturas, 
sobre nosso enraizamento como 

cidadãos da Terra...

Edgar Morin



(...) no ambiente líquido-moderno, a 
educação e a aprendizagem, para terem 

alguma utilidade, devem ser pertinentes e 
realmente ocorrer ao longo da vida. Espero 

que agora possamos ver que uma das 
razões, talvez a decisiva, pela qual elas 

devem ser permanentes e continuadas é a 
natureza da tarefa com que nos 

confrontamos na estrada compartilhada 
que leva ao “capacitamento” – tarefa que é 

como deve exatamente ser a educação: 
contínua, sem fim, ocorrendo ao longo da 

vida.

Zygmunt Bauman



O SER HUMANO DE FORMA HOLÍSTICA:

“O ser humano é uma unidade complexa e integrada em 
várias dimensões, essa inteireza, no entanto, precisa ser 

não só respeitada, como também compreendida e 
conhecida no seu mais profundo significado. Ela é lugar 

de aprendizagem. É preciso reconhecer o lugar do ser 
humano no mundo, pois no universo há um lugar bem 
definido para ele. O que é comum para todos, o que é 

complexo e multifacetado, diferente e até desconhecido 
da condição humana, precisa ser reconhecido 

conjuntamente”.

Morin



Só sei que nada sei!
Sócrates

A humildade pedagógica 
para aprender... 



A competência coletiva: uma construção que 
fica fora da lógica da individualidade.

• Quem sabe reparte, quem não sabe procura.
• O compartilhamento dos conteúdos e 

experiências.
• O mundo pós-moderno e o individualismo.

Para o crescimento coletivo e o sucesso 
institucional.

• Ensina o que se sabe – generosidade mental.
• Praticar o que se ensina – coerência ética.
• Perguntar o que se ignora – humildade 

intelectual. 



Superação de alguns conceitos antropológicos:

O ser humano é um ser bipolarizado:

• SAPIENS (sábio) – DEMENS (louco) – AFETIVIDADE, MITO,
DELÍRIO

• FABER (trabalhador ) – LUDENS (ludico)
• EMPIRICUS (empírico) – IMAGINARIUS (imaginário)
• ECONOMICUS (economia) – CONSUMANS (consumista)



• A cultura e o “diferencial” humano – conjunto de saberes,
fazeres, normas, proibições, crenças, proibições,
estratégias, valores, mitos e sentimentos.

• As culturas e as suas culturas: as culturas, aparentemente
fechadas, são abertas e desejosas de diálogo.

• Viver em sociedade: tornar-se humano.

• A educação do futuro: garantir a unidade na diversidade; o
individual e o social.



• Promoção da junção dos conhecimentos.

• Conhecimento profundo das diversas
ciências para a busca de pontos comuns.

• A educação tem que contribuir para a
religação dos saberes.



Experiências em Rede de Ensino:

Colégio Marista de Natal

Justificativa:

• Urge na contemporaneidade um aprimoramento do profissional da educação, o
que deve abrir-se para os novos tempos.

• A formação deve ser contínua e aberta, tendo em vista o educando e suas
necessidades, entendendo sua linguagem e anseios, não deixando de lado os
valores respaldados na ética e nos princípios aos quais se tornam nosso “solo
sagrado”.



Objetivo Geral:
Instruir o educador do colégio Marista de Natal na perspectiva acadêmica,

tendo em vista um aprofundamento teórico, salutar para sua prática em sala de
aula.

Objetivos Específicos:

 Proporcionar ao educador a possibilidade de ampliar seus conhecimentos sobre
diversos temas relacionados à educação.

 Despertar no educador o interesse pela constante atualização, frente aos novos
desafios.

 Ter uma postura acadêmica frente aos constantes referenciais teóricos e seus
respectivos autores.

 Buscar inovações frente à conduta do jovem e suas posturas no seio da
realidade, bem como a condução a uma postura ética para um melhor ensino-
aprendizagem dos alunos.





RESULTADOS:

• Maior integração com temas atuais e material estudado
(referencial teórico).

• Modelo de formação, envolvendo diversos setores do colégio
(Pedagógico, Arte e Cultura e Pastoral).

• Observação direta por parte dos educadores dos temas em sua
realidade.

• Envolvimento do educador no processo: Escolha dos temas e
formação realizada de forma direta.



Experiências em Rede de Ensino:

Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré 
Dimensões:

• Institucional: tendo como referência o carisma e a missão marista, procurou-se trabalhar a percepção dos
educadores acerca da concepção de “educação integral” a partir dos documentos e da matriz de referência
marista.

• Cultura de Formação Docente: neste âmbito procurou-se trabalhar questões pessoais, como a empatia e a
motivação; a fim de conduzir os educadores em um processo de reflexão em torno de sua própria prática
(SCHON, 2000), levando-o compreender que a formação permanente exige o contínuo repensar de sua práxis.

• Nova cultura de aprendizagem: aspectos teóricos e metodológicos precisam ser considerados e assimilados,
para que passos significativos sejam dados para a construção de uma efetiva nova cultura de aprendizagem,
processo no qual o educador passa a exercer papel fundamental na condição de mediador do processo.

Diferentes aspectos:

1. Coordenação de Área – o trabalho com os líderes das áreas foi fundamental por permitir identificar as
percepções dos mesmos acerca de seu grupo de trabalho.

2. Segmentos de ensino: Para o grupo de educadores como um todo, considerando todos os níveis de ensino.



Nesse sentido, foram desenvolvidas formações que contemplaram:

• Cartografia da realidade por meio do mapa da empatia;

• Competências socioemocionais;

• Estudo da concepção de área de conhecimento em documentos oficiais, perpassando a Lei
9.394/96; os Parâmetros Curriculares Nacionais; PCN +; Diretrizes Curriculares para a Educação
Básica; Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; e, de modo especial, a matriz
marista;

• Ferramentas e Metodologias Ativas de aprendizagem – nesse sentido procurou-se apresentar e
potencializar os educadores para o uso pedagógico de diferentes ferramentas de informação e
comunicação.

• BNCC – Procurou-se explorar o texto do documento voltado para o ensino fundamental, dando-
lhes uma visão global do documento e, posteriormente, orientá-los para o processo de construção
de planos de aula a partir do documento e à luz da matriz marista.



Objetivos 

Geral:

Instrumentalizar o corpo docente para o trabalho por área de conhecimento, com enfoque em
metodologias inovadoras, pautadas em práticas pedagógicas crítico-reflexivas voltadas à formação
integral do discente, tendo como referência a missão e a espiritualidade marista.

Específicos:

• Discutir os fundamentos epistemológicos e metodológicos presentes em documentos oficiais voltados
à prática pedagógica por área de conhecimento.

• Apresentar, discutir e elaborar práticas pedagógicas voltadas para as novas tendências educacionais,
com o intuito de inovar na construção do processo ensino-aprendizagem, considerando,
fundamentalmente, os alunos como parte integrante na construção do conhecimento, interagindo com
as ferramentas educacionais adequadas e com os colegas de turma (aprendizagem colaborativa),
assegurando-lhes a aprendizagem de forma significativa.



RESULTADOS:

• Integração com temas contemporâneos.

• Reflexão sobre temas que repercutem na prática docente.

• Promoção da cultura do planejamento a partir das evidências
identificadas ao longo do percurso formativo.

• Diversificação de práticas socioculturais de leitura, escrita,
interpretação, argumentação e raciocínio que envolvem os sujeitos
no contexto escolar e fora dele, tendo como referência as diretrizes
estabelecidas pela BNCC.







Desenvolvendo a reflexão...

1. Como podemos realizar uma educação integral frente ao
“esfacelamento” dos conhecimentos?

2. Partindo do modelo de educação que adotamos em nossas
escolas, como estamos estruturando a formação continuada
dos nossos educadores?


