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O discurso da prática e a
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• O discurso da educação para
todos.
• Sustentar a igualdade de
chances é fortalecer a
desigualdade.
• Há (ou é possível haver) lugar
de destaque para todos na
sociedade?
• O direito à diferença supõe o
direito à semelhança.
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Lidar com a diversidade
significa:
Aceitar e
incluir as
diferenças do
outro

Aceitar e
incluir as
minhas
próprias
diferenças

Assumir uma
postura
diante das
diferenças
produzidas
historicamente

• Identificações docentes
• Desprezado
• Pobre
• Incompreendido
• Desautorizado
• Manipulado
• Reação direta e reação
inversa.
• O aluno como algoz.
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• O indivíduo padrão, filho
da Modernidade é
objetivo, cumpre regras,
esforça-se para progredir
e, se assim é, alcança seus
objetivos.
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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”.

Exclusão, homogeneidade,
marginalização, “outros”,
“forasteiros”, “esquisitos”

Inclusão,
heterogeneidade,
enriquecimento,
possibilidade,´”únicos”
“cidadãos”
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 Uma sociedade inclusiva
precisa urgentemente
pensar em múltiplas
possibilidades de
construção de um projeto
de mundo em que as
nossas diferenças
estabeleçam um diálogo
solidário entre os sujeitos.
E neste sentido, o desafio
da diversidade instiga a
criação de espaços
cidadãos onde todos
possam fazer dialogar a
sua especificidade.
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• A escola é fruto de séculos de
políticas e esforços
homogeneizantes.
• Diferenças são a base da
experiência e da possibilidade.
• O reconhecimento e o
fortalecimento das identidades
estão na base da construção de
uma escola “diversificada”.

 É preciso perceber e trabalhar os
paradoxos.
 É preciso romper com os perfis
idealizados e padronizados de
aluno (e de professor).
 Os cursos de “formação para a
diversidade” precisam ser
estruturados de forma a garantir
relações simétricas de poder e
garantir o diálogo e as trocas na
mediação dos saberes.
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• Definição: “um pensamento
capaz de unir conceitos que
se rechaçam entre si e que
são suprimidos e
catalogados em
compartimentos fechados”.
Edgar Morin

• É preciso compreender que só um pensamento anti-reducionista
pode conviver com a diferença e com a diversidade.
• Os pensamentos complexos aceitam não estar o universo
submetido à soberania da ordem, mas a uma relação dialógica
(ao mesmo tempo antagônica, concorrente e complementar)
entre ordem, a desordem e a organização.
• O pensamento reducionista oculta a alteridade. É esse tipo de
pensamento que fundamenta silêncios e invisibilidades.
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O professor de pensamento complexo atua:
Como mediador da aprendizagem;
Valorizador de cada pessoa;
Organizador das ações exploratórias, leituras, interpretações e
tomadas de decisões quanto aos procedimentos, possibilitando
ao aluno sistematizar e demonstrar conhecimento;
• Adota uma perspectiva multiculturalista;
• Incentiva a colaboração inter e entre pessoas;
•
•
•
•

• O respeito à diversidade de
formas de aprender como
paradigma ação inclusiva.
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Aprendizagem - Modelo tradicional
Crença básica:
O cérebro humano tem
estrutura de “arquivo”
e serve para armazenar
informações.
PORQUE

O mundo era visto
como algo pronto a ser
explorado e conhecido

Aprendizagem - Novo paradigma
Sistema de redes

gato
meu gato
leite
miau
Brad Pitt
Eletricidade

alergia
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Interação
Cultural
Disposição
Emocional
Processo
Cognitivo

Aprendi
zagem

• Para estabelecer um diálogo
cognitivo com o outro preciso,
primeiro estabelecer uma
interação cultural e um diálogo
emocional.
• Cada um tem uma matriz de
aprendizagem formada pelas
dimensões cognitiva,
emocional e psicossocial que
foram se configurando ao
longo de sua história de vida.
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O que é Mediar a aprendizagem?
 É colocar-se, intencionalmente,
entre o objeto de conhecimento
e o aluno,
›
›
›
›

modificando
alterando
organizando
enfatizando

Transformando os estímulos
que vêm do objeto, para que o
aluno tire suas próprias
conclusões.

A Mediação da Aprendizagem só é possível
a partir de uma concepção de diversidade.
Pré-condições para que ocorra a Mediação da Aprendizagem:
 Discentes:
 Reconhecer a falta em si;
 Reconhecer a autoridade do outro no assunto (já fez o caminho);
 Ser consciente de sua capacidade de aprender
 Docentes:
 Reconhecer que tem algo a dizer;
 Reconhecer que pode ensinar (ajudar o outro a aprender)
 Reconhecer que o outro pode aprender.
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O QUE SIGNIFICA MEDIAR A APRENDIZAGEM?
Professor
Mediação Relacional

Mediação Didática

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

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

Aluno

Conhecimento
Mediação Cognitiva
(traduz, relaciona, memoriza,
aplica, organiza, etc.)



Fase 1 – Ajudar o aluno a construir sentido


Processos:
Explorar aprendizagens anteriores (Subsunçores)
 Possibilitar inclusão conceitual
 Aumentar “segurança para aprender”
 Facilitar construção de sentido (Ordem Psicológica).


12

22/06/2011



Fase 2 – Apresentar o novo conteúdo
– Processos:
 Apresentação da nova Informação (Ordem Lógica)
 Construção subjetiva do conceito.
 Construção subjetiva da definição
 Promover a reconciliação integradora



Fase 3 – Verificar se houve aprendizagem
– Processos:
 Construção de argumentos
 Reconciliação integradora em níveis mais profundos.
 Retorno à fase da Organização Prévia.
 Ampliação e aplicação do conceito.
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O encontro das diferenças pode produzir
belezas inimagináveis.

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