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Engajamento no ensino básico



G1 Educação, 2017, glo.bo/2ZvN1wN
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Desengajamento no mundo do trabalho



Pedagogia do Monólogo



Pedagogia do Diálogo
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Desafios para o futuro das universidades

tendências tecnológicas e a direção da 
mudança

mentorias e atividades experimentais 
abertas

desenvolvimento estratégico e gestão 
de processos de inovação na 
sociedade. 

INOVAÇÃO

EDUCAÇÃO

PESQUISA

servir a sociedade

ensinar modos de aprender

construção de cenários de aprendizagem 
articulados com as formas 
contemporâneas de participação social

EMPREENDEDORISMO

direções de pesquisa 
preocupadas com a

INVENÇÃO DO FUTURO.



DOs
é um processo de co-construção 
depende dos contextos da ação 
é regido pelo tempo da experiência

DON’Ts

não é herdado
não é um traço de personalidade
não é uma função do tempo cronológico
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O processo criativo



perspectiva

posicionamento 
versus recitação dogmática e ventriloquismo

descentração

relacionamento



ilusão necessária de continuidade face à 
indeterminação do mundo e à vulnerabilidade do 
sujeito

condições do diálogo
- capacidade de entendimento e escuta do outro
- familiaridade e apropriação do contexto
- conhecimento técnico

confiança



estética

descontinuidade e ruptura em relação à 
ordinariedade da vida

intensificação da ambiguidade dos signos

estética como um jogo de tensões produtivas, através 
da coexistência de afetos opostos



metáforas

novas formas de entendimento de 
nosso mal-estar

construção de metáforas vivas



Construir um modo de 
aprendizagem fundado na 
tomada de posição.

Retomar o papel da literatura e 
das artes, pois ali residem muitas 
das metáforas de nosso tempo.
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O processo criativo

COMO DESENVOLVER PESSOAS MAIS CRIATIVAS?

1.

Enfatizar situações colaborativas 
orientadas por interesses comuns, 
mas não estruturadas de resolução 
de problemas complexos.

Prover ambientes afetivamente 
acolhedores.

1
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Escola de Inovação.
Foco: interesses e problemas 
reais do mercado.
Protagonismo, liderança, 
teamwork e 
autoempreendedorismo. 

PBL. Problem-Based Learning 





torneios recorrentes para 
engajamento contínuo: 
OLIMPÍADA DE APRENDIZAGEM

ressignifica os equipamentos já 
disponíveis na escola, inclusive 
livros didáticos

times inter-seriados de alunos 
convidam professores-aliados, 
mentando redes conversacionais



aprendizagem 
profissional online



LUCIANO MEIRA
luciano@meira.com  |  m.me/luciano.meira


