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O tema “As relações entre o conhecimento, o saber e o aprender na contemporaneidade –  
aprendizagens do mundo real” pretende abrir discussões sobre o significado de como o que 
você ensina pode ser determinante para como o sujeito aprende, para o que ele se torna 
com o que aprende e na definição de quais oportunidades terá ou poderá perder no futuro. 
 
Muitos são os empreendimentos na busca por uma educação que faça sentido para as 
pessoas, para a sociedade atual e para o futuro, um esforço em busca de alternativas para 
seguir melhorando as bases de uma educação pública de qualidade e democrática. Planos e 
desejos – Em 2018 teve-se a oportunidade de vivenciar um pouco dessa premissa com as 
discussões e análises sobre a BNCC, e os resultados de avaliações externas.  
 
Há um mês estive em Londres, onde tive a oportunidade de vivenciar um pouco do que a 
comunidade educacional desse país também havia acabado de aprovar – uma Base Nacional, 
bem como na Austrália, Finlândia e Singapura (onde estive para conhecer os desafios e as 
soluções que essas diferentes nações encontraram para os mais diversos desafios de uma 
educação de excelência) e para aprender a compartilhar aqui com profissionais das 
diferentes regiões do Brasil, como no sul do Brasil, e Chapada Diamantina, dentre outros. 
 
Tudo pode não passar do papel, não traduzir qualidade. São os professores, diretores e 
coordenadores pedagógicos que fazem acontecer, é na prática, no chão da sala de aula, que 
se dá vida às palavras dos documentos, é esse público de educadores em uníssono que 
garante ou tira o direito de cada estudante à educação, a aprender com sentido. É premissa 
hoje o professor do século 21 ter a clareza do que se busca ao tomar decisões pedagógicas 
em prol do sujeito que se pretende formar. É conveniente afirmar que independente dos 
avanços tecnológicos nada vai substituir o professor, mas sim a tecnologia apresenta uma 
gama de possibilidades que podem contribuir para diminuir as múltiplas funções do 
professor, a fim de poderem se concentrar na atividade de orientadores em sala de aula, 
com uma prática docente que estimule a construção de conhecimentos com mais sentido, e, 
consequentemente, conquistar avanços nos resultados acadêmicos.  
 
Mas de onde vem então essa onda por inovações no currículo, nas aprendizagens e na 
formação dos professores em busca de mais aprendizagens para os alunos? As sociedades 
estão mudando muito rapidamente, temos uma economia baseada em conhecimento, 
nenhuma sociedade vai sobreviver bem se não se pautar no acesso ao conhecimento para 
que seus cidadãos possam viver, sobreviver em sociedade. 
 
Entre os anos de 1999 a 2003 produziu-se mais conhecimento do que durante toda a história 
da humanidade. O nível de tecnologia dobra a cada 11 meses. 
 
Nossos alunos de 1º ano ao 9º ano vão trabalhar com o conhecimento que ainda não existe. 
Irão resolver problemas que nós não conseguimos imaginar quais. Serão problemas que 
envolvem água, comida, saúde, os problemas de sempre. Um dia nossos pais nos disseram 



 
 

 

que se não estudássemos não conseguiríamos um bom emprego. Mas já é realidade em 
empresas como a Google, não se contratar por meio de apresentação de currículo, mas por 
testes de habilidade em aprender coisas novas, criar soluções e o modo de se relacionar com 
os colegas no trabalho. 
 
Hoje é possível dar aulas em uma universidade sem a rígida exigência de comprovar a 
formação acadêmica que fora exigida há tanto tempo. Hoje se o candidato a uma vaga no 
mercado de trabalho apresenta “notório saber comprovado” como, por exemplo, o 
indivíduo demonstra a exploração de alternativas para resolver problemas, o quanto ele já 
pesquisou, analisou e avaliou processos propondo novas soluções, como ele se expressa na 
divulgação dessas soluções, como ele interage para resolver problemas com outras pessoas; 
o modo como colabora com outros, suas atitudes, ações podem demonstrar claramente que 
dispõe de requisitos necessários a resolver problemas, logo, se encontra apto a preencher 
uma vaga. A questão é transferir e colaborar. As emoções e os sentimentos são também 
extremamente relevantes. Snyders (1986) afirma que quando se ama o mundo, esse amor 
ilumina e ajuda a revelá-lo, a descobri-lo. O amor não é o contrário do conhecimento e pode 
tornar-se lucidez, necessidade de compreender, alegria de compreender. O psicopedagogo 
Mauco (1986) comenta que a educação afetiva deveria ser a primeira preocupação dos 
educadores, porque é ela que condiciona o comportamento, o caráter e a atividade 
cognitiva da criança. Goleman (1997), ao desenvolver o conceito de inteligência emocional 
salienta que aprendemos sempre melhor quando se trata de assuntos que nos interessam e 
nos quais temos prazer.  
 
Paulo Freire, (1997), afirma a importância dos componentes afetivos e intuitivos na 
construção do conhecimento. Diz que “...é necessário que evitemos outros medos que o 
cientificismo nos inoculou. O medo, por exemplo, de nossos sentimentos, de nossas 
emoções, de nossos desejos, o medo de que ponham a perder nossa cientificidade. O que eu 
sei,sei com o meu corpo inteiro: com minha mente crítica, mas também com os meus 
sentimentos, com minhas intuições, com minhas emoções. O que eu não posso é parar 
satisfeito ao nível dos sentimentos, das emoções, das intuições. Devo submeter os objetos 
de minhas intuições a um tratamento sério, rigoroso, mas nunca desprezá-los.”  
 
Em referência ao Currículo, é importante defini-lo como um componente central da 
educação; tudo começa e termina nele. 
 
Entendemos o currículo como uma construção social (Goodson, 2001) que se desenvolve na 
ação, em determinado tempo, lugar e contexto, com o uso de instrumentos culturais 
presentes nas práticas sociais (ALMEIDA; VALENTE, 2011). Com base em Dewey (1971), o 
desenvolvimento do currículo tem na experiência do aluno seu ponto de partida, mas não se 
restringe a ela, uma vez que as atividades pedagógicas têm a intenção de propiciar a 
aprendizagem e o desenvolvimento do aluno no sentido de avançar de um conhecimento do 
senso comum para o conhecimento científico (VYGOTSKY, 1989).  
 
Nossa compreensão de currículo alinha-se com a perspectiva sociocultural no sentido 
proposto por Moreira (2007) que acentua a tensão existente no processo curricular entre 
dois focos: o conhecimento escolar e a cultura. Isto significa que o currículo envolve tanto 
propiciar ao aluno a compreensão de seu ambiente cotidiano como comprometer-se com 



 
 

 

sua transformação; criar condições para que o aluno possa desenvolver conhecimentos e 
habilidades para se inserir no mundo como atuar em sua transformação; ter acesso aos 
conhecimentos sistematizados e organizados pela sociedade como desenvolver a capacidade 
de conviver com a diversidade cultural, questionar as relações de poder, formar sua 
identidade e ir além de seu universo cultural.  
 
E os professores - ensinam, sim, mas não apenas ensinam. O diretor, a equipe técnica, fazem 
suas escolhas, e essas moldam o futuro de uma cidade, de um povoado, de uma geração. 
Escolhas não estão no que ensinam, mas no como ensinar. Elas podem ou não criar 
perspectivas de futuro que possibilitarão aos nossos alunos sonharem ou planejarem, onde 
podem morar, estudar e trabalhar. 
 
A educação não é para hoje, ela é para o futuro, isso só é possível se o que os alunos 
aprendem tenham condições de aplicar em sua vida. A vivência, a aplicação na vida é o que 
gera habilidades. Saber fração, é conhecimento. Saber usar a fração como um número com o 
qual eu posso expressar hora, metro, quilo... é uma habilidade que me tornará capaz de 
fazer muitas leituras. 
 
Se uma pessoa quer ensinar ela precisa seguir desejando aprender, se as mudanças 
acontecem a cada 11 meses, imagina o que acontece se o professor se negar a aprender. 
 
Os gestores como líderes – Se um diretor escolar ou um Coordenador Pedagógico, um 
Supervisor Técnico ou um Diretor Técnico conceber que o seu lugar limita-se a gerir, essa 
postura pode desencadear o fim de uma rede. Na busca de melhorias para o futuro, por 
mais qualidade no trabalho é relevante liderar, estabelecer metas e objetivos claros para 
uma aprendizagem, em sentido amplo, para seus alunos e para as escolas.  
 
Um dos principais atributos de um bom professor é ser um bom narrador. E, por mais que 
alguns já nasçam ou cresçam com essa veia mais desenvolvida, as narrativas mais cativantes 
e envolventes são feitas de vivências, do contato com situações e dificuldades variadas, da 
interação com as mais diversas pessoas, com experiências capazes de ajudar a escrever o 
que somos. O narrador é aquele que conserva a história da comunidade em que vive, ou 
aquele que, movido pela curiosidade, percorre outros mundos, conta novas histórias nos 
lugares por onde vai passando e toma contato com pessoas diferentes. De um ou de outro 
jeito, preserva e amplia o que sabemos do mundo. As histórias que essa equipe buscou 
desvendar nos últimos 10 anos de trabalho, trouxe inquietações e olhares, mas, sobretudo, a 
busca de diferentes pessoas que não se cansaram em continuar na busca pela qualidade e 
por sua identidade naquilo que faziam, na necessidade de estar em contato com o outro, de 
oferecer oportunidades para que cada aluno pudesse crescer com aqueles que ensinavam. 
 
Precisamos cuidar dessas narrativas, porque se os melhores professores vão para as 
melhores escolas e se os melhores alunos não estão buscando a carreira de professor, o que, 
de fato estamos fazendo pela educação de hoje e do futuro? Como vamos melhorar a sala 
de aula se as pessoas que pensam, planejam e estudam a educação estão fora da escola 
onde formamos ou fomentamos o sujeito do futuro? 
 



 
 

 

Outra narrativa de que precisamos nos dar conta está inteiramente relacionada às crianças. 
O aluno que quer aprender será um adulto, mas os alunos que não querem também serão. 
O professor é o agente de mudança, mesmo na relação com estudantes considerados 
difíceis e famílias alheias. Nós professores somos a profissão do futuro porque definimos 
como ensinamos o compasso do tempo. No entanto, os desafios nos mostram quem sem 
pesquisa, sem estudo será impossível compreender os desafios reais e pensar em saídas 
reais. O analfabeto do futuro é aquele que não aprendeu a aprender, por isso, nossa função 
como educador é também a de aprendiz. 
 
Curiosidade, mente aberta, criatividade, motivação são as competências dos professores do 
século 21. Mas talvez pensemos, como isso é possível com um cenário tão desafiador e 
desmotivador. Quando caímos, caímos para frente ou pelo menos fazemos todo esforço 
para cair para frente. Uma queda para trás é com certeza algo que complica e muito o 
quadro. Isso nos ensina que dentro de cada um de nós já existe uma predisposição de cair 
para frente. O professor do século 21 sabe disso e busca nos desafios o motivo para seguir. 
O educador do século 21 precisa saber que é urgente atualizar-se sempre de forma a 
desafiar os estudantes. 
 
Precisa saber que todos, independentemente de seu histórico e comportamento, têm a 
capacidade e o direito de aprender e, por isso, deve-se sempre esperar o melhor de cada 
um, e como diz o professor português António Nóvoa “A escola não vai ser sinônimo de 
prédio escolar, ela vai dar lugar a uma rede de colaboração, de construção coletiva de um 
projeto educativo”.  
 
Por todas essas competências é que pode-se ratificar que o professor não é espécie em 
extinção. Pois nessa nova realidade em que a inteligência artificial estará por toda a parte, só 
a genialidade do professor poderá conquistar, desafiar cada estudante, porque para ensinar 
é preciso ter entusiasmo, percepção, criatividade, sensibilidade e relações humanas. 
 

 
 


