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"Não há explicações finais apenas explicações melhores" - 

Marcelo Gleiser. 
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Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  
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Da assuntologia para a problemologia 

http://nepo.com.br/2013/11/25/problemologia/ 

Conforme disse aqui, a complexidade demográfica nos empurra para a 

necessidade de inovações cada vez mais radicais, o que nos leva a 

promover a mudança da placa tectônica cognitiva. Tais movimentos nos 

jogam para um movimento de migração do conhecimento focado em 

assuntos para um aumento acelerado e radical para um voltado a 

problemas. 

 

Note que o pêndulo cognitivo nos leva a dois movimentos de contração e expansão 

cognitiva: 

 Na contração cognitiva, tendemos a ter um mundo mais estável, organizações 

cada vez mais narcisistas, o que implica uma aumento da taxa de baixo interesse 

pelo sofrimento externo, o que nos permite estudar objetos mais estáticos, o que 

podemos chamar de assuntos. O mundo meio que para ser estudado e dá uma 

falsa impressão de que é possível entender a realidade dessa maneira; 

 Na expansão cognitiva, entretanto, tendemos a ter um mundo mais instável, 

organizações cada vez mais se abrindo para a sociedade e seus sofrimentos, pela 

pressão externa, o que NÃO nos permite MAIS estudar objetos parados, pois 

eles passam a se mover, o que podemos chamar de problemas mutantes e 

desconhecidos. O mundo meio que se movimenta mais e mais rápido e é preciso 

modificar, de forma radical, a forma de estudar e agir. 

Assim, podemos dizer que vivemos hoje um conhecimento voltado para assuntos e não 

para problemas. E agora vamos inverter esse jogo, o que marcará profundamente as 

mudanças nas nossas escolas e até, de certa forma, o modelo de gestão das 

organizações. 

Precisamos de um novo modelo, fortemente baseado em novas 

plataformas digitais colaborativas, nas quais vamos criar o mérito 

http://nepo.com.br/2013/11/25/problemologia/
http://nepo.com.br/2013/11/25/complexidade_demo_inovacao_radical/
http://nepo.com.br/2013/11/25/a-ruptura-da-placa-tectonica-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/11/25/problemologia/20687402236-660x330/
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daqueles que ajudam de forma mais dinâmica, barata e ética na solução 

de problemas. 

 

Passamos a ter uma mudança radical do que podemos chamar da passagem de uma 

ASSUNTOLOGIA para uma PROBLEMOLOGIA. 

 Na assuntologia, valoriza-se pelo que se sabe e pela certificação obtida, 

independente do que aquele diplomado tem capacidade de solucionar problemas. 

Vale pelo conteúdo e não pela capacidade de solução. 

 Na problemologia, valoriza-se, ao contrário, a capacidade de solucionar 

problemas, reduzindo-se a importância de certificados atuais e de assuntos 

conhecidos, que não possam ajudar em soluções. Vamos precisar de um novo 

modelo de certificação, que valorize os solucionadores e não mais os atuais 

conteudistas. 

Note, assim, que: 

 A assuntologia é um movimento típico da contração cognitiva, que nos leva à 

consolidação de uma dada governança da espécie, o que se valoriza aqui é a 

capacidade de memorização, pois é preciso passar o que se conquistou para as 

novas gerações. O estudo de assuntos é, assim, conservador e preservador do 

último movimento de mudança da governança da espécie.  
 A problemologia, por outro lado, é um movimento típico da expansão cognitiva, 

que nos leva à reinvenção do Governança da Espécie, o que se valoriza aqui é a 

capacidade de abstração e de criação, pois é preciso revisar o que se conquistou 

para criar novas alternativas de governança para as novas gerações. O assuntos 

http://nepo.com.br/2013/11/25/problemologia/solucoes_carolnunes/
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por problemas é inovador, pois visa criar um novo modelo de governança 

da espécie.  

 

Não podemos dizer que nem um e nem outro são bons ou maus, mas que 

atendem a dois movimentos distintos da história da espécie. São 

conjunturais, o que nos faz rever um pouco a história da produção do 

conhecimento e das propostas de didáticas educacionais. 

Ver mais a teoria sobre isso aqui. 

 Quando a espécie entra em expansão cognitiva tende a aumentar em muito a 

demanda por soluções de problemas, pois estes se tornam cada vez mais 

dinâmicos, novos e diferentes, o quenos leva à problemologia. 

 Quando a espécie entra em contração  cognitiva tende a mais e mais caminhar 

para o estudo por assuntos, pois os problemas se tornam mais “domesticados” o 

que nos leva à assuntologia. 

Todo o movimento nas organizações atuais, seja de ensino e de produção nos leva para 

a problemologia, que aparece fortemente com a palavra de ordem: inovação. 

Vejamos os desafios colocados para a problemologia. 

Por aí, que dizes? 

Versão 1.0 – 25/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha 

pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto líquido, 

sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/11/25/a-relacao-entre-pendulo-e-problemologiaassuntologia/
http://nepo.com.br/2013/11/25/os-desafios-da-problemologia/
http://nepo.com.br/2013/11/25/problemologia/solucoes/
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Acorda, não há mais um gabarito! 

http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/ 

O certo e o errado precisam de um gabarito. Todo o modelo da 

sociedade hoje, iniciando fortemente pela escola, aponta um gabarito, 

que não existe mais em um mundo polivox. 

 

Você faz uma prova, na qual há uma verdade construída e que você deve ser capaz de 

conhecê-la. 

Se você acertar a resposta, está certa, pois está igual ao gabarito e vice-versa. 

A escola de hoje (e todas as organizações sociais) foram preparadas 

para um mundo sólido, estável, pouco mutante, com redes cognitivas 

verticais que conseguiam manter essa verdade hegemônica de pé. 

Porém, o mundo mudou. 

A principal causa das mudanças, para este que vos fala, é a chegada de redes cognitivas 

descentralizadoras, que permitem mais e mais verdades circulantes, que se chocam com 

as verdades verticais de plantão. 

No fundo, estamos dizendo o tempo todo que o atual gabarito que nos 

apresentam não nos parece fazer sentido! 

http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/
http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/attachment/5/
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Esse modelo mais líquido, de verdades como um software, nos leva para 

um mundo sem gabarito, no qual não temos mais uma tampa da caixa 

para fazer o quebra cabeças e aí que a coisa complica. Complica, pois a 

nossa subjetividade e objetividade foram preparadas para viver em um 

mundo com gabarito e não com um mundo sem gabarito. 

Essa é a principal crise humana que estamos passando com a chegada das redes 

cognitivas descentralizadoras, que, inapelavelmente, tornam o mundo muito mais 

líquido (não na ideia de Bauman, mas no meu conceito de liquidez = fluidez de 

verdades). 

Ou seja, hoje não temos aquela velha e boa moral, que nos indicava o certo e o errado, 

com algum líder-alfa de plantão a nos guiar. 

Mais do que nunca, nessa fase da expansão cognitiva, algo como o existencialismo de 

que nos diz que temos que construir a nossa vida do zero, a partir de uma ética e não 

mais sobre receitas de bolos morais. 

O guia para nosso ego agora é a interação da/na rede, o grupo, a 

troca. A interação perceptiva que não me deixa mais viajar na maionese, 

pois o grupo me contém e não mais o grande outro. É a verdade vertical 

que dá lugar a uma horizontal, fortemente baseada em tecnologias, que 

me permitem a interação coletiva de missa e de massa. 

http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/
http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/o-tempo-ainda-remonta-sem-sentido-por-lembrar/
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Isso implica em uma mudança radical de como devemos preparar o ser humano para 

viver em um mundo sem gabarito, como tentei falar um pouco aqui. 

 Nosso ego tem que muscular para se transformar em um ego ético e não mais moral. 
 Nossa percepção do real precisa fortalecer a abstração. 
 Não precisamos mais da aceitação, do amor, do reconhecimento do grande outro, mas é preciso 

fortalecer a aceitação por nós mesmos, com alguns afagos dos pequenos outros. 

Vivemos um profundo drama, uma incompatibilidade entre o que demanda o novo 

mundo e o legado que temos do mundo que entra em ocaso. 

Eis o cenário, concordas? 

Por aí, 

que dizes? 

Versão 1.1 – 05/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/11/05/o-ego-etico/
http://nepo.com.br/2013/10/25/o-ego-infantilizado-o-grande-e-o-pequeno-outro/
http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/receita-de-bolo-formigueiro/
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Problemas permitem colheitas 

http://nepo.com.br/2013/11/01/problemas-permitem-colheitas/ 

Imagina que você vai fazer um prato de comida e vai à feira. 

Já definiu o cardápio, ou como você vai resolver o seu problema da fome. 

 

Vai andando pelas barracas e vai meio que escolhendo os ingredientes. 

Você está fazendo uma feira, a partir de um problema. 

Está focado. 

Você não precisa visitar todas as barracas, comprar todas as coisas, mas apenas aquilo 

que te ajudará a resolver o seu almoço de domingo. 

Hoje, o modelo de educação não é assim. 

Você para fazer o seu almoço, precisa ir em todas as barracas, conhecer 

tudo que tem na feira, ganhar um certificado de que você está apto para 

fazer o almoço sem nunca ter feito um almoço, que você fará depois que 

tiver diplomado. 

http://nepo.com.br/2013/11/01/problemas-permitem-colheitas/
http://nepo.com.br/2013/11/01/problemas-permitem-colheitas/244723410_50dd1de3f1/
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Porém, o conhecer tudo que tem na feira não o torna apto para fazer o almoço, pois é a 

prática de ir e escolher a cada almoço que o fará se capacitar para ser um cozinheiro 

melhor. 

Hoje a ideia é de que você tem que se empanturrar de informações de todas as barracas 

para ganhar um certificado para, só depois, quando você não estiver mais com apoio de 

um orientador, ser lançado para fazer o seu almoço. 

Ou seja, o professor é um tutor que te mostra cada barraca, mas não é um auxiliar para 

resolver o problema do almoço. 

 

Ter um problema bem definido, um almoço, te permite escolher o que você precisa para se apoiar. 

Tenho feito isso com os vídeos do Youtube sobre filosofia. 

Tenho meu foco que é o apoio a pessoas e organizações para se adaptarem ao mundo 

digital. 

E vou colhendo as frutas para essa salada. 

Imagino um modelo de educação, que parte sempre do almoço e não 

mais do conhecimento extensivo e cansativo das barracas. 

Que dizes? 

(Ver mais sobre missão e profissão aqui.) 

http://nepo.com.br/2013/10/29/como-escolher-uma-profissao-no-seculo-xxi/
http://nepo.com.br/2013/11/01/problemas-permitem-colheitas/voce/
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Versão 1.0 – 01/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Como escolher uma profissão no século XXI? 

http://nepo.com.br/2013/10/29/como-escolher-uma-profissao-no-seculo-xxi/ 

 

Meus filhos estão para decidir o que farão no vestibular. 

E acho que a decisão agora é bem diferente do que foi no passado. 

Motivo? 

http://nepo.com.br/2013/10/29/como-escolher-uma-profissao-no-seculo-xxi/
http://nepo.com.br/2013/10/29/como-escolher-uma-profissao-no-seculo-xxi/imagem_encruzilhada-3/
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Estamos vivendo uma expansão cognitiva, o fim de uma longa ditadura 

cognitiva  e prevejo que a sociedade como um todo vai dar uma grande 

guinada em direção aos propósitos ao invés das profissões, dos 

problemas ao invés dos assuntos, da inovação no lugar da repetição. 

(Fiz um mapa aqui com as macro-tendências para as décadas 

vindouras.) 

E isso vai afetar o como devemos escolher profissões. 

Vai ter mais valor no mercado um profissional que esteja envolvido profundamente no 

problema que se propõe a resolver no mundo. Será uma missão que vai estar acima da 

empresa em que trabalha. 

Ele vai escolher a missão (que tem que ser relevante para a sociedade 

para gerar valor) e a organização vai escolhê-lo por causa da dedicação 

e do conhecimento que tem ao trabalhar com ela. 

Ou seja, será valorizado aquele que é um apaixonado por um dado problema e quer mais 

e mais aprender com ele e procurar reduzir sofrimento daqueles que vai ajudar. 

As organizações vão caminhar nessa direção não por que querem, mas por que serão 

obrigadas em um mundo mais transparente e de alta interação. 

 

 Assim, tenho dito aqui para meus filhos que eles devem escolher uma 

missão no mundo muito mais do que uma profissão e ver como essa 

missão se encaixa nas opções de carreira que existem, pois o importante 

é a missão –  a carreira é apenas a estrada para que ela possa ser 

exercida. 

Muitos dirão que isso é o ideal, mas o mundo não é assim. 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/23/mapa-do-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/29/como-escolher-uma-profissao-no-seculo-xxi/encruzilhada/
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Concordo, e digo que talvez em vários setores ainda isso não seja exatamente assim, 

mas estes setores estarão mais e mais perdendo valor na sociedade. Serão lugares em 

que o trabalho será de baixa qualidade e isso deve ser evitado. 

Uma boa missão é aquela que possa aliar demanda da sociedade com 

setores inovadores, ou criar uma organização inovadora, hoje uma 

opção muito mais viável. 

Acredito que mais e mais isso vai passar a valer, pois a Revolução Cognitiva vai ganhar 

mais exigir organizações abertas e inovadoras. 

Os profissionais devem ser estudantes apaixonados do problema que 

querem ajudar a resolver, pois é isso que fará que possam estar o tempo 

todo estudando e aprendendo, criando uma relação muito mais humana 

com os clientes que irão tentar ajudar. 

Por aí, que dizes? 

Versão 1.0 – 29/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
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Reflexões sobre aulas participativas 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/ 

Há sete anos ministro aulas participativas. 

 Acredito que passei dos mil  alunos em sala de aula com turmas menores e grupos de estudos 

presenciais ou pela Web. 
 E dos 5 mil se for somar palestras em que participação não é tão intensa ou continuada. 

O que é uma aula participativa? 

 

Uma roda de alunos, na qual exponho minhas hipóteses sobre o mundo 

digital e discutimos para que eles questionem, tragam sugestões e 

avancemos juntos em o que achamos e o que devemos fazer para 

aumentar a eficiência destes projetos. 

Na minha didática, todos, absolutamente todos, são chamados a opinar várias vezes em 

sala de aula para que possam comentar o que está sendo dito. 

Eu passo a ser um professor compositor e não intérprete.  

Sou  obrigado a ser um pesquisador de um dado problema e desenvolvo minhas hipóteses junto com ele. 

 Não vejo como ter uma aula participativa sem um professor 

pesquisador. 

Ou seja, minha aula não é apresentar o estado da arte do tema, mas o que eu pesquei do estado da arte, o 

que é bem diferente, pois trata-se de uma aula posicionada. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/
http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/3d_puzzle_human_jigsaw/
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Não digo apenas o que os outros pensam, mas como eu penso, pois o 

foco da aula – e isso é fundamental – é um problema, para o qual devo 

ter as minhas hipóteses. 

É uma pesquisa participativa, ativa coletiva em torno de um problema e suas possíveis soluções. 

 

Assim, o que defendo é um olhar sobre o tema, mas que está aberto e em construção. 

O que aprendi ao longo desse tempo é de que a aula participativa nos ensina como os 

alunos pensam sobre aquele problema, as resistências, as dificuldades, o que não foi 

ainda questionado. 

Poderia dizer que criamos um diálogo no qual eu vou mostrando: 

 - que é preciso apresentar argumentos para poder dialogar; 
 - que os argumentos devem ser analisados de vários ângulos para ver se são sustentáveis; 
 - que ambos os lados não podem trabalhar com o certo ou o errado; 
 - e que estamos diante de nossas percepções e nunca da realidade, pois ela sempre será algo 

inatingível; 

Deve haver a humildade de todos de que estamos em um estágio melhor 

que ontem e pior do que o amanhã. 

O objetivo da conversar é ficarmos menos ingênuos e deixar menos ideias, conceitos, 

visões sem problematização. 

Uma aula participativa, como tenho feito, dispensa o uso de novas tecnologias, ficamos 

apenas com as antigas: quadro negro, giz, cadeiras, luzes, fala e escuta. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/charge2010-labrinto-pesquisas/
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O que destaco em uma aula participativa, a partir da conversa com os 

alunos é que em sala de aula aprendo como eles pensam, que é algo 

meio difícil em uma aula não-participativa, ou de discussões de assuntos 

fechados, do qual o professor é um conteudista, que já chega pronto e 

sai pronto. 

Ou seja, crio um campo de estudo que é o seguinte: 

 - as coisas que percebo da realidade fora da sala de aula (livros, experiências, vídeos, áudios, 

conversas); 
 - as coisas que absorvo e escrevo do que eu percebi, geralmente nos meus diferentes canais 

(Youtube, blog e Facebook, Twitter). 
 - e como os alunos pensam e reagem sobre estas percepções. 

A percepção dos alunos é fundamental, pois é o parâmetro que tenho para entender 

como as verdades hegemônicas são absorvidas, até que ponto tem argumentos mais 

consistentes. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/quadro-e-bebe-10_thumb/
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É um jogo, um aprendizado no qual como os alunos: 

 - aprendo coisas que não conhecia; 
 - sou questionado por argumentos que não estão ainda tão consistentes; 
 - vejo novas formas de apresentar meus argumentos, na ordem, no jeito, para cada turma. 

Acredito que na prática da aprendizagem participativa é fundamental, 

talvez o mais importante, é conhecer como meus alunos pensam e não 

deixá-los sair depois dos nossos encontros sem a problematização de 

vários pontos. 

Note bem que não é um encontro de convencimento, mas de coo-vencimento, em que 

ambas as partes discutem o que pode ser melhorado nas percepções, pois a realidade 

continuará lá misteriosa. 

Estamos apenas deixando de vê-la de forma mais bobinha. 

Por fim, depois de ouvir esta entrevista (ver abaixo): 

Diria que esse ciclo em que me coloquei: 

pesquisa <-> aula participativa <-> registro em mídias sociais <-> volta para pesquisa 

Tem aumentado algum campo de percepção no meu cérebro, pois tenho 

visto as coisas com mais clareza, pois é uma massagem constante do 

pensamento. É algo motivador que me coloca no que o Clóvis de Barros 

Filho chama muito bem de eudaimonia. 

Assim, um professor de aulas participativas precisa ser um agente de mudança 

realmente interessado em ajudar a minimizar o sofrimento de um dado problema da 

sociedade, pois está em eterna construção, junto com os alunos, em uma luta contra a 

http://www.youtube.com/watch?v=_gUAqO25GA8&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=DwV5-mikngw
http://www.youtube.com/watch?v=DwV5-mikngw
http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/damas/


22 

 

nossa ignorância, por percepções mais consistentes e problematizadas, que nos levem a 

melhorar a qualidade de trabalho diante daquele fenômeno específico. 

É isso, 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 24/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Escola do século XXI: ensino por assuntos versus o 

aprendizado por problemas 

http://nepo.com.br/2013/10/21/um-problema-e-um-fio-terra-no-mundo/ 

Um novo aprendizado baseado em problema/solução visa dar autonomia 

às pontas para começar a criar novas saídas para antigos e novos 

problemas que o atual ensino não favorece. 

  

  

 

Não haverá nova escola que não tenha seu aprendizado (e não ensino) 

baseado em problemas/soluções. 

Não problemas escolhidos de cima para baixo, mas de baixo para cima. 

Não há como termos um novo modelo de escola sem esse fio condutor. 

Tenho feito esta experiência por aqui agora com filosofia. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/um-problema-e-um-fio-terra-no-mundo/
http://nepo.com.br/2013/10/21/um-problema-e-um-fio-terra-no-mundo/e94d12cd94d49b83693b5453f4a5ce3e/
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Não me importo muito em uma didática, em uma ordem, uma sequência. 

O meu problema é definido há tempo: 

O que é a Internet? Causas e consequências? E como usá-la para 

aumentar a felicidade/eudaimonia e reduzir o sofrimento? 

Tudo que estudo de filosofia vai na direção desse campo de estudo/problema e a minha 

medição é o resultado que tenho, pois um problema naturalmente me leva a uma 

personal metodologia. 

O meu parâmetro se estou no caminho adequado não vem de fora, de cima para baixo, mas de baixo para 

cima, pois eu estou atuando na sociedade e o que estou aprendendo está servindo para piorar ou melhorar 

a vida das pessoas. 

Pergunto para as pessoas que eu influencio na minha atuação: 

Há menos sofrimento e mais felicidade com esse aprendizado que apresento e ações que sugiro? As ações 

estão melhorando a vida das pessoas? 

E vamos em frente, ou mudamos, conforme a interação. 

O aprendizado por problema/solução nos leva necessariamente a 

intensificação da interação, leia-se do maior diálogo e da verdadeira 

comunicação. 
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Note que um assunto não tem metodologia, pois um assunto pode não tocar no chão. 

Quando lido com assuntos, sou dependente de quem o conhece, pois eu tenho que ser 

uma cópia melhorada deste e não um criador. 

 O aprendizado por problemas/soluções é aberto e vem de baixo para cima, o 

que dá autonomia a quem está no processo. É independente do alto e 

transformador do que já se sabe. 

 O ensino por assunto é fechado e vem de cima para,  o que impede a autonomia 

a quem está no processo. É dependente do alto e conservador do que já se sabe. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/um-problema-e-um-fio-terra-no-mundo/eudaimonia/
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Uma pessoa pode saber tudo sobre Napoleão e daí pergunto eu? 

Isso é um assunto que tem que tocar em algum lugar. 

A pessoa pode saber tudo sobre Napoleão e ter como um problema: 

Ajudar as pessoas a refletir melhor sobre o poder, a partir do que conhecemos sobre 

Napoleão, para evitar erros, aumentando a felicidade e reduzindo os sofrimento. 

No fundo, estuda-se o poder, via Napoleão. 

Aprender tudo sobre Napoleão por aprender é um hobbie e não deveria ser encarado 

como um problema-guia de um ser humano no mundo. 

Apesar de hoje em dia ser super valorizado, tende a perder valor, pois é, 

do ponto de vista humano, um conhecimento eunuco e até anti-ético se 

encarado como profissão, pois só rende frutos para o possuidor do 

mesmo. Passa de uma ferramenta de transformação à dominação  e 

poder e não de redução de sofrimento da sociedade. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/um-problema-e-um-fio-terra-no-mundo/20100604_napoleone/
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Pior: gera sofrimento, pois é algo que desestimula o estudo, pois nunca 

vais se saber tanto sobre aquele assunto. O que ser quer é uma 

dependência daquele que sabe por quem aprende e não a sua 

independência. 

Um novo aprendizado baseado em problema/solução visa dar autonomia às pontas para 

começar a criar novas saídas para antigos e novos problemas que o atual ensino não 

favorece. 

Mais efeitos da atual revolução cognitiva na escola podem ser visto aqui. 

Versão 1.0 – 17/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a par 

rtir da interação.  

  

http://nepo.com.br/2013/10/04/expansao-cognitiva-na-escola/
http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/ego-1-e1314077379953-1/
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Não temos profissão, mas problemas a serem 

resolvidos 

http://nepo.com.br/2013/10/21/nao-temos-profissao-mas-problemas-a-serem-resolvidos/ 

 

Sentei com uma amiga e a filha para discutir profissões. 

E do alto da minha vaidade, resolvi dar meus conselhos. 

Disse que não temos profissões, mas problemas. 

E quando nos damos conta disso, é um salto quântico em termos de eficiência de uma 

vida mais feliz (eudaimônica). 

 Um médico que faz ultrassonografia lida com imagens computadorizadas. 
 Resolve problemas de diagnósticos específicos. 
 Não pode se ver como um médico, mas um profissional especializado em imagens para chegar a 

diagnósticos. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/nao-temos-profissao-mas-problemas-a-serem-resolvidos/
http://nepo.com.br/2013/10/21/nao-temos-profissao-mas-problemas-a-serem-resolvidos/obstacle-480x300/
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Quanto mais rápido, assim, chegarmos a um problema que nos motive, 

para o qual podemos fazer a diferença, ajudar a minimizar sofrimentos, 

mas rápido seremos profissionais melhores e mais chances teremos de 

ser pessoas mais felizes. 

Um problema é um fio terra no mundo, como detalhei aqui. 

Versão 1.0 – 21/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  

  

http://nepo.com.br/2013/10/21/um-problema-e-um-fio-terra-no-mundo/
http://nepo.com.br/2013/10/21/nao-temos-profissao-mas-problemas-a-serem-resolvidos/1341185543844_original-1/
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Bendito conceito, maldito conceito 

http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/ 

Conceitos são a células onde estão embutidos os códigos genéticos da 

teorias e das filosofias. 

Tivemos uma boa discussão no laboratório de inovação colaborativa digital da IplanRio 

esta semana. 

O debate girou em torno de dois conceitos. 

Linguagem na Internet e mundo virtual. 

 

Muitos dirão que discutir conceitos é perda de tempo, pois não tem nenhum resultado 

prático. 

Sim e não. E aí teríamos a criação de um conceito sobre a discussão dos conceitos.  

 Debate relevante sobre conceitos – que é aquele no qual o conceito interfere e/ou impede que 

problemas que causam sofrimento sejam melhor trabalhados; 
 Debate irrelevante sobre conceitos - que é aquela na qual o conceito NÃO interfere e/ou 

impede que problemas que causam sofrimento sejam melhor trabalhados.  

(Obviamente, que o que você considera que causa mais ou menos sofrimento é o seu 

ponto de vista de como está vendo o cenário e, para isso, foi criado argumentos lógicos 

e comprovações no campo.) 

http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/
http://www.youtube.com/user/cnepomuceno/videos?sort=dd&tag_id=UC9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ.3.iplanrio&shelf_index=3&view=46
http://nepo.com.br/2013/10/16/a-nova-linguagem-da-diversidade/
http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/
http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/718a/
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No termo virtual, que discuti aqui, não me incomoda o uso, por exemplo, que Silvio 

Meira deu ao conceito virtual. Ele usou “suporte virtual” e todo o discurso que teve em 

torno do tema era de que a Internet veio para mudar e ajudar o mundo a ir adiante. O 

uso virtual era um sinônimo ao digital, indolor. Numa mesa de bar poderia discutir com 

ele que digital, a meu ver, era mais preciso, mas nada grave. 

Não incomodou aos MEUS ouvidos, a partir das problematizações que já fiz sobre o 

conceito Virtual, que tem história e inclusive livros (vide Pierre Lévy). 

O que analisamos da realidade é algo parecido, os conceitos são quase sinônimos. 

 

Discutir com Silvio Meira seria algo de egos, um debate irrelevante sobre conceitos, 

pois a estrada em que se caminha está indo na mesma direção, com, digamos, gostos 

diferentes. 

Não é um conceito que me incomoda, pois não tenho nada a colaborar em uma possível 

problematização. 

No uso do termo virtual, entretanto, usado por Marilena Chauí é 

diferente. Ela usa o virtual, como algo irreal, como algo que vem de 

forma anti-natural prejudicar o ser humano. É uma abordagem 

nostálgica, do tipo, bons tempos aqueles antes da Internet. A 

problematização do virtual com ela é um debate relevante, pois o 

conceito virtual tem uma conotação negativa, de algo que não 

conhecemos e devemos ter medo. 

Na discussão da linguagem da Internet tivemos algo interessante também. 

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/
http://www.youtube.com/watch?v=mGYurpU-kLw
http://www.youtube.com/watch?v=mGYurpU-kLw
http://books.google.com.br/books/about/que_%C3%A9_o_virtual_O.html?hl=pt-BR&id=IeNw_sOADVEC
http://www.youtube.com/watch?v=X5d1TBpXrq0
http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/post-12/
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Minha defesa é diferente, pois com Chauí eu rejeito o uso do virtual. 

Acho que é inadequado para falar de efeitos de tecnologias cognitivas. 

Já no da linguagem e das técnicas de comunicação sugiro uma atualização e chamo a 

atenção para a ênfase de importância que atribuímos a ele antes e o cuidado que 

devemos ter agora. 

Procurei demonstrar que os dois conceitos se referiam a algo que foi 

marcado por um ambiente midiático mais fixo e pré-determinado e que 

precisam ser revistos no novo ambiente digital, pois não se pode mais 

saber como o receptor recebe a mensagem, além de todo o potencial que 

ele tem agora de lidar com ela de formas distintas, parando, baixando, 

pulando, etc. Há uma mudança significativa entre o velho conceito de 

emissor-receptor que moldou o conceito linguagem de comunicação e 

técnicas de comunicação. 

 

Ao defender a atualização destes dois conceitos e a relativização hoje do peso excessivo (que teve no 

passado) das técnicas e da linguagem, quero libertar os novos donos de canais de algumas amarras 

recorrentes hoje na Internet, do tipo: 

http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/abisso/
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 um vídeo se faz assim, com tanto tempo, pois é isso que o povo gosta; 
 ou um blog deve ter textos curtos, assim, assado, com frases assim ou assado. 

Além disso, quero chamar a atenção para um autoritarismo que existe do atual receptor 

de querer impor ao emissor, dono independente do seu canal, uma norma como se fosse 

feito para ele. É um pouco, mas é muito mais para quem é dono do canal, que deve 

aceitar com cuidado sugestões, que podem ser danosas para a sua singularidade. 

Claro que há algumas cascas de banana para que uma mensagem seja 

melhor vista por mais gente, mas o que ser quer ao questionar e 

procurar problematizar os conceitos de técnicas de comunicação e 

linguagem é justamente tirar o peso que tiveram no passado para que as 

pessoas possam se sentir mais livres para procurar o seu próprio 

caminho. 

Muitas vezes ao problematizar um conceito é necessário radicalizar a crítica para tirar 

aquele conceito de uma zona de conforto de uso para que as pessoas lembrem, de algo 

do tipo: “eu já discuti sobre isso”, “tem gente que não gosta deste termo por causa disso 

e daquilo” o que acaba por criar uma ponta de reflexão, impactando na prática, pois se 

traz à luz o DNA filosófico-teórico do que está por trás. 

Vai se usar o conceito, mas com cuidado de ver se a prática continua, tirando uma dada 

conotação do uso. 

Discutir conceitos que provocam práticas pouco eficazes, que causa sofrimento, é, a 

meu ver,  um dos papéis dos teóricos e dos filósofos, no fazer da ciência. 

Por aí, 

que dizes? 

Versão 1.0 – 17/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha 

pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto líquido, 

sujeito às alterações, a partir da interação. 
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O aprendizado participativo 

http://nepo.com.br/2013/10/16/o-aprendizado-participativo/ 

 

Vou criar meus critérios, a seguir: 

 Ensino – transmissão de conhecimento. 

 Aprendizado – mutação de conhecimento. 

Note bem que são necessidades distintas, pois quando criamos o processo de contração cognitiva, 

queremos consolidar as ideias da Revolução Francesa, desde 1800.  

Viemos, de lá para cá, consolidando esta nova sociedade e mais e mais fechando um ciclo. 

Tal contração nos levou a um mundo cada vez mais fechado na tomada de decisões e 

construção das verdades, que ficaram cada vez mais com baixa qualidade. 

Agora, começamos o novo ciclo de expansão, no qual vamos tentar criar 

uma nova Governança da Espécie e o movimento é diferente, é hora de 

recriar um novo ciclo para resolver os problemas da nova complexidade 

demográfica, que a governança atual não permite. 

 Na contração cognitiva, teremos, assim, ensino. 
 Na expansão, cognitiva, teremos o retorno do aprendizado. 

Quando falamos aprendizado estamos necessariamente precisando de interação e de 

participação. 

É a sujeitação do indivíduo versus a objetivação do ensino. 

E o processo parte de pontos de partidas diferentes. 

http://nepo.com.br/2013/10/16/o-aprendizado-participativo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/10/16/o-aprendizado-participativo/france_in_xxi_century-_school/
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No ensino, quem escolhe o problema é o grande outro, que tem lá seus 

problemas e precisa que alguém se capacite a operar alguns botões 

quando precisar de ajuda. O ensino prepara o aluno para ser um objeto 

do projeto alheio. 

 

No aprendizado, quem escolhe o problema é o próprio aprendiz, que tem 

lá seus problemas e precisa ser capacitado para solucioná-los. O 

aprendizado prepara o aluno para ser um sujeito dos seus próprios 

projetos. 

Todo o sistema educacional, entretanto, no fundo, se baseia em problemas. 

No ensino o problema não aparece, gramaticalmente brincando é um problema oculto, 

do outro, enrustido, quando no aprendizado o problema passa a ser explícito. 

Por isso, no aprendizado, como estamos começando agora, não importa 

muito a quantidade de dados, assuntos que o cidadão tenha, mas a 

qualidade do problema, a abertura que tem para aprender na tentativa e 

erro e na capacidade de interagir com aqueles que querem uma melhor 

solução. 

Não se trabalha com a lógica da certificação, em que se está pronto, depois de alguns 

anos para só então começar a ajudar a resolver o problema do outro. 

O problema explícito é a base do aprendizado que é feito não pela quantidade do 

conteúdo ou do assunto que se estudou, mas por uma capacitação gradual em interagir e 

mais e mais melhorar na capacidade de resolver o problema escolhido. 

Por fim, quanto mais sofrimento minimizar, mais o aprendizado será relevante para a 

sociedade. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/
http://nepo.com.br/2013/10/16/o-aprendizado-participativo/dislexia_nens/
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Por aí, 

que dizes? 

Versão 1.0 – 16/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha 

pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto líquido, 

sujeito às alterações, a partir da interação. 
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A saída para a educação brasileira é o Youtube! 

http://nepo.com.br/2013/10/08/a-saida-para-a-educacao-brasileira-e-o-youtube/ 

Antes que me joguem as primeiras pedras, quero deixar claro aqui que Youtube deve ser 

lido como band-aid. 

Ou seja, Youtube é um site que aceita que pessoas tenham canais para incluir vídeos 

gratuitamente e que possam ser comentados, indicados. 

Hoje, o sinônimo disso, como um band-aid, é o Youtube, pode ser o Videolog, ou ou 

Vimeo, ou tantos outros, como até o site de vídeo da RNP. 

Antes que joguem as segundas pedras, vou defender a ideia abaixo o 

retorno da escola baseada no mundo oral, o que não é pior nem melhor 

que a baseada na escrita, mas é, para o atual contexto, mais eficaz e 

viável. 

 

O que quero dizer aqui que a saída da educação brasileira é oral e 

digital, sendo a escrita colocada como apoio e segundo plano e não mais 

o fator principal de repasse de educação. 

Defendo esta ideias, a partir de algumas premissas na sociedade: 

 - a chegada de uma nova governança da espécie, baseada no digital, que procura lidar com a 

atual complexidade demográfica; 
 - a mudança do ambiente de produção das verdades com a macro-canalização da sociedade; 
 - a digitalização das verdades, colocando-as muito mais líquidas do que antes; 
 - a emergente necessidade de participação na construção das verdades para 

posterior participação efetiva na tomada de decisões. 

Tais mudanças terão o seguinte impacto na área de ensino: 

 - Autonomia do aprendizado; 
 - Aprendizado baseado em problemas/sofrimentos; 

http://nepo.com.br/2013/10/08/a-saida-para-a-educacao-brasileira-e-o-youtube/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/08/a-saida-para-a-educacao-brasileira-e-o-youtube/edu/
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 - Aprendizado construído pela interação (aluno-aluno/aluno-professor/aluno-população) e tendo 

como métrica a efetiva minimização dos problemas/sofrimentos. 

 

Sala de aula do futuro – com fones de ouvido e cada um ouvindo seu tema de interesse. 

Tal cenário educativo seria melhor explorado pelas condições dos brasileiros, pois: 

 - Maior facilidade de expressão e compreensão oral; 
 - Necessidade de cobrir mais rapidamente os “gaps” educacionais. 

Como medidas baratas e eficazes nessa direção poderíamos ter: 

 - Apoio para compras de celulares que permitem baixar e transformar vídeos em áudios para 

escutar em qualquer lugar (tal como este aplicativo aqui.) 
 - Incentivo para professores gravarem e disponibilizarem suas aulas; 
 - Criação de metodologia do uso em sala de aulas escutadas fora dela, no modelo de sala de aula 

invertida. 

O livro entra sempre como um complemento ao estudo e não como o 

fator principal, pois em um mundo sem tempo, em que a pessoa fica mais 

esperando do que fazendo coisas, o tempo de espera tem que ser a hora 

em que o cidadão está em sala de aula. 

O livro é um luxo quando ele pode estar sentado e parado. 

Por aí, o que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/09/16/ouca-o-youtube-no-seu-celular/
http://www.youtube.com/watch?v=uycPTSB2bzg
http://www.youtube.com/watch?v=uycPTSB2bzg
http://nepo.com.br/2013/10/08/a-saida-para-a-educacao-brasileira-e-o-youtube/lotado/
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Versão 1.0 – 08/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Expansão cognitiva na escola 

http://nepo.com.br/2013/10/04/expansao-cognitiva-na-escola/ 

Como vimos aqui, as prioridades dos sofrimentos humanos variam 

conforme a conjuntura cognitiva. Na expansão, as organizações perdem 

força e na contração é a sociedade que perde força em definir 

prioridades. Isso nos leva a procurar entender o papel do setor de 

aprendizagem na sociedade, que faz parte do aparato da verdade. 

 

Na contração, o setor de aprendizagem não terá espaço para discussão 

de problemas, pois as organizações produtivas estarão muito 

empoderadas e vão ela definir quais são os problemas que devem ser 

resolvidos e precisam de uma escola mais preparadora de assuntos. 

De gente que vai apertar os botões dos problemas definidos pelas organizações baseados nos critérios de 

prioridades de sofrimentos por elas escolhidos. 

Essa concentração da produção da verdade faz com que cada vez menos pessoas definam quais são os 

problemas pertinentes e reduz a necessidade de que o setor de aprendizagem se prepare para formar gente 

capaz de lidar com problemas, pois eles serão resolvidos por outras pessoas. 

Há um concentração de critérios de priorização de problemas que são 

fechados para alguns líderes de plantão. Não há necessidade de 

formação para esse fim. Quando há, a própria organização se encarrega 

da preparação. Não é algo massificado! 

http://nepo.com.br/2013/10/04/expansao-cognitiva-na-escola/
http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/
http://nepo.com.br/2013/09/27/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/10/04/expansao-cognitiva-na-escola/422585_307826089283275_204743842924834_828369_1119332530_n/
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Há, portanto, a necessidade de pessoas que possam ter dados, conhecer assuntos, para 

que, nos problemas definidos pelas organizações sejam úteis para servir aos problemas e 

as prioridades dos sofrimentos escolhidos pela organização cognitivamente 

empoderada. 

Conforme temos o processo de expansão cognitiva, como estamos 

vivendo agora, por outro lado, há um empoderamento da sociedade e se 

inicia um ciclo de procura de novos problemas para lidar com 

sofrimentos que não eram considerados prioritários. 

Dessa maneira, a escola focada em assuntos, ou dados não encadeados, sem lógica, com 

problemas não incorporados, como a base do aprendizado, começa a sentir vontade e ser 

cobrada para preparar seus alunos para que possam não só auxiliar na solução dos 

problemas das organizações, mas também que sejam capazes de lidar melhor com os 

problemas. 

Há um processo social de descentralização da escolha dos problemas 

que serão tratados e, portanto, a necessidade da massificação da 

preparação para solução de problemas, voltando toda a linha filosófica-

didática da autonomia, de aprendizado por problema, processo, 

criatividade. 

Podemos dizer, assim que: 

 na escola que vive a contração cognitiva, iremos ter alunos voltados para assuntos desconexos, 

pois farão parte do exército que vai ajudar a apertar os botões das organizações definidoras de 

problemas;  
 na escola que vive a expansão cognitiva, iremos ter alunos voltados para problemas mais 

conexos, pois farão parte do exército que vai ajudar a resgatar sofrimentos esquecidos e se 

dedicar a solucioná-los.  

Um ciclo que agora fica mais claro. 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/04/expansao-cognitiva-na-escola/the-wall-cena-21/
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Que dizes? 

Versão 1.0 – 04/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.   
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Aprendizado por crises 

http://nepo.com.br/2013/09/25/aprendizado-por-crises/ 

Versão 1.0 – 25/09/2013   

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Estamos discutindo a nova educação. 

E o movimento mais evidente é significativo é o da inversão dos fluxos das verdades. 

O novo aparato das verdades ainda não-hegemônico já demanda uma nova escola. 

Aqueles que achavam que a escola não dia nunca mudar, agora começam a ter motivos 

para pensar diferente, como comentei aqui na palestra sobre Escola Monoteísta. 

Já começamos a ter vários movimentos da nova educação nessa direção, 

tais como aprendizado por problema, por projetos, escola 

invertida. Todos vão na direção de dar autonomia para os alunos para 

que possam se preparar para viver em um novo contexto social, no qual 

a verdade é feita de nova forma, que pede uma intensa participação de 

baixo para cima. 

Gostaria de propor algo parecido, mas com outro viés orientador. 

http://nepo.com.br/2013/09/25/aprendizado-por-crises/
http://nepo.com.br/2013/09/24/a-inversao-do-fluxo-das-verdades/
http://nepo.com.br/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/
http://www.slideshare.net/cnepomuceno/escola-politeista
http://nepo.com.br/2013/09/25/aprendizado-por-crises/015379354-fmm00/
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Não gosto de escola baseada em projetos e nem de problemas, pois o grande impasse 

que temos no nosso velho e obsoleto mundo de produção de verdade monoteístas 

cognitivo é a perda dos problemas fundamentais. 

Isso faz parte da crise do modelo monoteísta impresso-eletrônico. 

 

Perdemos a capacidade de nos dedicar as grandes crises, que geram os maiores 

sofrimentos. 

Se vamos reformar o modelo temos que já de cara resolver dois problemas: 

- inverter a ordem da produção da verdade; 

- mas temos que colocar no lugar, de cara, problemas relevantes. 

Imagino uma escola por projetos com projetos vazios ou problemas menores. 

Claro, que é o aluno que escolhe a crise, mas é uma crise e é preciso começar a procurar 

para saber o que é crise, uma cultura do estudo das crises, pois nada melhor do que 

aprender a lidar com as crises de forma madura. 

Quem vive uma crise bem vivida, sai lucrando. Quem, vive uma crise mal vivida, perde 

duas vezes, pois ela volta. 

http://nepo.com.br/2013/09/25/a-crise-do-monoteismo-impresso-eletronico/
http://nepo.com.br/2013/09/25/aprendizado-por-crises/000_dv931978/
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Já nessa linha de raciocínio, entro em outro interessante. Dependendo da crise, temos 

que ter duas ferramentas de análise que podemos adotar e quebrar uma dicotomia estéril 

entre indução e dedução: 

 Uma crise incremental - que existem, que já temos filosofias, teorias e metodologias, que 

ajudam a superá-la pedem métodos indutivos – debaixo, dos fatos, para cima, usando os cases 

disponíveis. Aqui trabalha-se com a aplicação de um dado método e com baixa abstração. Isso 

pede um perfil de agente mais pragmático.  
 Uma crise radical – para as quais  não temos filosofias, teorias e metodologias, que nos ajudem 

a superá-la temos que trabalhar com métodos dedutivos – por cima das filosofias para baixo, 

usando crises similares para se fazer a transposição de teorias e metodologias.  Aqui trabalha-se 

com a aplicação de filosofias, com alta abstração. Isso pede um perfil de agente mais articulador 

de conceitos.  

Primeira abordagem, que achas? 

  

http://nepo.com.br/2013/09/25/aprendizado-por-crises/b/
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O mundo da verdade aberta 

http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/ 

Versão 1.1 – 20/09/2013 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  

Se o foco for em problemas em aberto, é possível um aprendizado rico e 

estimulante, no qual todos aprendem e se poderá utilizar todo o 

potencial da nova rede descentralizada mono-politeísta, caso contrário 

haverá tentativas de mudanças na forma ou no conteúdo, com grande 

risco de crises pela proa. 

 

É fundamental para que qualquer novo projeto organizacional, 

principalmente educativo, seja feito a partir da consciência do momento 

histórico de uma macro passagem de uma rede hegemônica de 

construção da verdade mono-monoteísta (representado pelas mídias 

eletrônicas) para um novo modelo mono-politeísta (das mídias sociais, 

tal como Facebook, Twitter e Youtube). 

Note que vivemos um movimento de massa, desde 2004, com a chegada da banda larga, 

barateamento de custo de acesso e a explosão das mídias sociais, o surgimento de vários 

serviços que abriram gratuitamente canais para que as pessoas pudessem colocar a 

http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/
http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/quadro/
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informação. Podemos citar com um dos principais o Facebook tem mais de 1 bilhão de 

usuários 1/7 dos habitantes do planeta. 

 

 O Facebook se caracteriza por uma rede de informação descentralizada, na qual o controle é 

feito sobre os canais e não sobre o seu conteúdo, o usuário tem uma liberdade vigiada, mas tem, 

para colocar suas opiniões e interagir de forma coletiva com muita gente. 
 O Facebook vem substituir os meios de massa eletrônico-impresso, que se caracterizam por uma 

rede de informação centralizada, na qual o controle é feito não apenas sobre os canais, mas 

também sobre os conteúdos dos canais, o que tirava/tira a liberdade e espaço para o usuário 

colocar suas opiniões e interagir de forma coletiva com muita gente. 

(Veja mais sobre redes, canais e verdades aqui.) 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/facebook-tem-751-milhoes-de-usuarios-em-plataformas-moveis/34286
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/facebook-tem-751-milhoes-de-usuarios-em-plataformas-moveis/34286
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/face_midia_massa/
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Só um louco ou um cínico poderá, diante destes dados, concluir que tudo 

será como antes, com boa parte do planeta se relacionando de uma 

forma COMPLETAMENTE diferente com a informação. 

Note que uma rede descentralizada abre uma caixa de pandora que estava adormecida, 

desde 1450, quando algo parecido aconteceu com a chegada do papel impresso. 

A macro passagem de uma rede de informação hegemônica centralizada para uma 

descentralizada significa que: 

 - novas verdades começam a circular; 
 - através de novos atores e fontes de informações “fresquinhas e desintoxicadas” 

das verdades anteriores; 
 - com as novas verdades aparecem novos e velhos problemas; 
 - que trazem sofrimentos velhos e novos esquecidos, negligenciados e não priorizados pela rede 

anterior. 

Há um novo ambiente inovador que começa a se construir, retirando a sensação (pois é 

apenas uma sensação) de que havia uma verdade/realidade final, definitiva, procedendo 

uma sensação para algo como uma nova realidade incerta, em aberta. 

(O que era considerado imortal, vida das organizações, começa a ser vista como 

mortal, pois o grau de inovação e de novos projetos começam a criar novas 

alternativas.) 

As novas verdades, via novos atores, que saem da caixa de pandora não 

são conhecidas, não eram tratadas, os sofrimentos que temos que passar 

http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/pandoras-box/
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a ver são novos sofrimentos. Há, com isso, uma inversão do ponto de 

vista do mundo. O que vinha de cima para baixo com força, passa agora 

a vir também, com intensidade, debaixo para cima. 

 

  

Há, como vimos com a chegada do papel impresso, o início de uma fase 

de expansão cognitiva da espécie, um surto, pela ordem, filosófico, 

teórico e metodológico, que vai procurar construir uma nova 

governança da espécie mais compatível com a atual complexidade 

demográfica de 7 bilhões de pessoas. 

(Veja mais detalhes aqui no pêndulo cognitivo.) 

Essa macro-ruptura cognitiva tem um impacto muito forte na implantação de projetos 

que querem se aproveitar desse novo ambiente de rede de informação, por enquanto, 

mono-politeísta. Como estou fazendo um curso com o Wilson Azevedo de sala 

invertida, vamos analisar isso em um projeto de ensino. 

Hoje, a escola é basicamente mono-monoteísta, pois a topologia de educação é vertical, 

de cima para baixo, via professor e com uma construção da verdade, na mesma direção. 

Há um material didático, fechado, no qual os alunos devem memorizar e atestarem que 

assim o fizeram. 

Este modelo de ensino atual é compatível com uma rede social mono-

monoteísta, porém não mais com um mundo em migração para um 

modelo mono-politeísta, pois a interação constante faz com que o 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/a-caixa-de-pandora/
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conhecimento deixe de ser tão sólido, vá ganhando uma certa liquidez, 

deixando as amarras das organizações tradicionais de produção de 

conhecimento e se valendo da interação constante para ser aprimorado. 

Além disso, os problemas que eram pertinentes na rede de informação centralizada 

começam a migrar para novos problemas, que virão da nova leva de sofrimentos que 

aparecem no novo ambiente. 

 

Ou seja, é preciso preparar alunos e professores para lidar com um ambiente muito mais 

complexo, pois a rede descentralizada traz ao mundo o que estava escondido sob o 

manto da invisibilidade da rede centralizada passada. 

Neste novo ambiente a verdade passa a ser construída dentro de uma nova topologia de 

rede de informação, na qual a interação é constante, novos atores fazem a diferença e na 

qual antigas verdades começam a ser revistas, desde os seus argumentos e até a sua 

própria relevância. 

O saber enciclopédico por assuntos ou especializações vai perdendo 

valor para algo mais generalista e dos problemas sintetizadores. 

Não é apenas uma mudança topológica, na qual o professor, por exemplo, pode pedir 

para os alunos ouvir o conteúdo em casa, mas é preciso repensar o próprio conteúdo, dar 

liberdade para o aluno ouvir diversos conteúdos, pois deve haver um problema 

sintetizador. 

E isso nos leva para a passagem de uma educação voltada para 

assuntos, temas, disciplinas para outra toda focada em problemas. 

http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/promet18/
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Um problema unifica um conjunto de conhecimento e é algo que facilita a lidar com um 

mundo mais complexo, pois serve de guia para a síntese. 

Assim, podemos imaginar que teremos que adaptar nossos cursos não mais para 

geografia, ou matemática, mas algo como problemas de localização ou de quantificação. 

Um bom curso, assim, será aquele que começará pelo bom problema 

pertinente que abre os trabalhos. 

As formas de solução de problemas podem ser variadas, o aprendizado de assuntos, não. 

 

Se o foco for em problemas em aberto, é possível um aprendizado rico e 

estimulante, no qual todos aprendem e se poderá utilizar todo o 

potencial da nova rede descentralizada mono-politeísta, caso contrário 

haverá tentativas de mudanças na forma ou no conteúdo, com grande 

risco de crises pela proa. 

É isso, 

que dizes? 

  

  

  

http://nepo.com.br/2013/09/20/o-mundo-da-verdade-aberta/2-capa-terra-a-vista/
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Por uma escola politeísta 

http://nepo.com.br/2013/09/18/por-uma-escola-politeista/ 

Versão 1.0 – 18/09/2013 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Conforme vimos neste post sobre o pêndulo cognitivo, estamos entrando 

na fase de expansão cognitiva, na qual iremos viver um novo ciclo 

primaveril na sociedade, na qual precisamos construir novos horizontes 

para poder gerenciar a espécie que cresceu em tamanho, mas não em 

capacidade de gerenciamento desta nova complexidade. 

Temos, a partir da chegada de uma mudança radical no cenário cognitivo, mudanças na 

produção da verdade em toda a sociedade que afeta diretamente o modelo da escola. 

Veja o que muda na escola com esta expansão: 

http://nepo.com.br/2013/09/18/por-uma-escola-politeista/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/12/como-construimos-a-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/12/como-construimos-a-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/18/por-uma-escola-politeista/escola_politeista/
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Que dizes? 

  

http://nepo.com.br/2013/09/18/por-uma-escola-politeista/escola_politeista_quadro-2/
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A escola não é e nunca será revolucionária! 

http://nepo.com.br/2013/09/18/a-escola-nao-e-e-nunca-sera-revolucionaria/ 

Versão 1.0 – 18/09/2013 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Existe uma ilusão de que a escola é auto-independente e que as mudanças sociais podem 

partir da escola. Não acredito nisso. 

O que não falta por aí são escolas experimentais, mas elas acabam 

ficando restritas a nichos de mercado, geralmente para setores 

produtivos-criativos, tais como filhos de artistas e músicos. 

Não se disseminam por um motivo simples. 

Uma sociedade que quer apertadores de botões não pode ter uma escola que forma 

criadores e vice-versa. A incompatibilidade gerará sofrimento em alunos, pais, 

educadores e gestores. 

Não vinga! 

Vejo a seguinte relação e causa e efeito abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/18/a-escola-nao-e-e-nunca-sera-revolucionaria/
http://nepo.com.br/2013/09/18/a-escola-nao-e-e-nunca-sera-revolucionaria/francisco-beltrao-antiga-escola-1/
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O que move a sociedade são as demandas sociais, que definem o tecno-

modelo das organizações, que nos levam para um modelo de cultura de 

construção da verdade, mono ou politeísta, criando uma relação de 

causa-efeito, que acaba por definir o tecno-modelo cultural da escola. 

Essa visão só é possível dentro de uma nova corrente filosófica que chamei de tecno-

cognitivista (incluindo por conta própria o pessoal da Escola de Toronto) em que 

acredita que somos uma tecno-espécie. Não temos uma cultura, mas uma tecno-cultura, 

sempre foi assim e sempre será. 

Hoje, temos uma tecno-escola, regida pelas tecnologias (que já estão lá): livros 

impressos, carteiras, mesas, giz, quadro negro, ventilador, lâmpadas, paredes, etc…. 

Estamos começando a lidar com um novo tecno-ambiente com novas tecnologias, que 

estão remodelando primeiro o ser humano, nossa plástica cerebral, depois a sociedade e, 

por sua vez, a escola, que é sempre e sempre será a última a se mexer, assim como a 

biblioteca, pois são conservadoras da cultura e não modificadoras da cultura. 

 Não acredito em uma escola independente e revolucionária, pois a escola será sempre a 

formadora do adulto, que vai trabalhar em um dado tecno-ambiente de trabalho. Não 

podemos formar pensadores em uma sociedade que quer apertadores de botões e nem 

vice-versa. 

http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/
http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/
http://nepo.com.br/2013/09/18/a-escola-nao-e-e-nunca-sera-revolucionaria/escola-2/
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Estamos aqui discutindo novos modelos de escola, tal como a escola invertida e acho 

que isso vai se disseminar, pois estamos no início de uma fase de expansão cognitiva, na 

qual uma nova tecnologia cognitiva descentralizadora chega e leva ao pêndulo cognitivo 

para seu lado mais expansivo, abrindo um novo ciclo de inovação e exigindo uma 

escola mais criativa. 

(Defendo isso oralmente neste vídeo/slides que podem ser vistos aqui.) 

Neste link acima defendo que a escola não mudava e não ia mudar mesmo, pois era uma 

escola monoteísta em uma sociedade monoteísta, mas agora irá mudar pois precisamos 

de uma escola politeísta em uma sociedade pré- politeísta. 

Obviamente, que falo da escola hegemônica, pois há alternativas que ficam como 

simples alternativas, exceções que justificam a regra, vide Escola da Ponte, que atende a 

um nicho criativo produtivo, filhos de artistas, por exemplo, mas que não se dissemina, 

pois não era isso que a sociedade precisava. 

É isso, que dizem? 

  

http://www.slideshare.net/cnepomuceno/escola-politeista
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/pendulo/
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Os condomínios da verdade 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/ 

 

Reclamamos dos meios de massa, mas nós somos o meio de massa sem 

ser de massa, pois nosso ego não foi preparado para a interação que a 

Internet nos traz. 

(Discuti aqui também este tema.) 

 

Toda revolução cognitiva traz de volta um diálogo perdido, pois abre-se 

um novo espaço de comunicação para o qual não estamos preparados, 

pois nossos corações e mentes foram estruturados no modelo passado, 

fechado. 

A história, recontada pela antropologia cognitiva, nos mostra que vivemos momentos de 

contração e expansão, como defendi aqui. 

Uma nova onde de possibilidade de novos diálogos surge entre a impossibilidade 

tecnológica da mídia anterior e as novas possibilidades da mídia que surge: 

 A escrita permitiu a mensagem a distância; 
 O alfabeto potencializou a escrita manuscrita; 
 O papel impresso potencializou o alfabeto; 
 Assim como o rádio e a televisão potencializaram o papel impresso; 
 Como agora a Internet potencializa todo o resto ao mesmo tempo. 

O problema é que o retorno do diálogo, ou da opção de podermos voltar a conversar de 

forma diferente, como gente que não conversávamos, traz um conjunto de desafios. 

A sociedade estava, sem sentir, protegidas em condomínios de verdades. 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/
http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/
http://nepo.com.br/2013/09/06/significacao-e-resignificacao-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/17/o-falso-debate/attachment/1/


58 

 

 

Trocávamos impressões com pessoas próximas e não éramos desafiados por 

desconhecidos, que não pensam como o pessoal “lá do meu condomínio” 

Quando abrimos uma conta, por exemplo, no Facebook e começamos a 

ter mais e mais amigos, vamos aumentando a diversidade de gente que 

começa a ter contato como pensamos. E, a partir daí, começamos a ser 

questionados, curtidos, ou não, comentados, por amigos não tão 

conhecidos, com ideias diferentes das nossas. Esse diálogo que é aberto 

exige esforço, pois nos tira da zona de conforto de ambos os lados. 

Daquele que critica e do que é criticado. 

De maneira geral, todos nós não queremos sair do nosso condomínio, pois estamos 

seguros e certos do que sentimos e pensamos. 

Quando abrimos um “diálogo” o que queremos, antes de tudo, é provar como o meu 

condomínio é bom e melhor que os demais. 

Estou no condomínio certo, é tão óbvio isso, não? 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/download-61/
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Na experiência que tenho acumulado, percebo que as pessoas querem apenas pontuar, 

mas não aprofundar os argumentos. 

Falta um pitado de prática com falta de saco a gosto. 

Querem marcar posição, mas não dialogar, pois dialogar dá trabalho e toma tempo, pois: 

 - implica em conhecer o ponto de vista do outro;  
 - implica em procurar comparar este ponto de vista com os meus; 
 - implica em saber o que eu posso mudar, a partir da interação; 
 - e aonde posso ganhar e reforçar, melhorar, o meu ponto de vista. 

Não, nosso ego monoteísta não foi preparado para tal interação 

politeísta! 

O problema é que depois da ditadura cognitiva que estamos saindo, de décadas diante 

da televisão, nos dogmatizamos ao extremo. 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/arame_farpado/
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Temos como se fosse uma espécie de fosso social para fingir que debatemos. 

Podemos até brincar no fosso das conversas fúteis de quando em vez, mas quando a 

coisa fica séria,  baixamos nossas cartas do castelo das certezas. 

Ou seja, criamos um falso diálogo só para sermos sociais, mas não 

estamos colocando nossas máximas certezas à prova, pois isso implica 

em um outro modelo de ego, que nós não desenvolvemos. Ele é um ego 

para um condomínio fechado como arame farpado em volta. 

Vivemos a cultura de um mundo egoico monoteísta, do qual fomos educados em casa, 

na escola, na sociedade, nas empresas, no rádio, na televisão. Nesse mundo há uma 

verdade que vem de cima,  da qual eu não modifico. 

E eu crio a minha verdade que vem do meu condomínio que é inegociável. 

Somos todos os donos das verdades do alto dos nossos castelos trancafiados a sete 

chaves. 

Reclamamos dos meios de massa, mas nós somos o meio de massa sem 

ser de massa. 

 

Eu, você, todo mundo construímos esse modelo para montar a nossa verdade. 

Eu crio o meu condomínio fechado com minha tribo e vou para o mundo 

brincar de interagir e manter aquilo que eu combinei com meus pares 

secretos. 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/belos-fossos-bodiam-castle_thumb2/
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Esse modelo cultural funcionou bem para o ambiente cognitivo passado, mas é 

incompatível com um mundo de condomínios abertos. 

Só gera conflito. 

A base principal da mudança é a filosófica existencialista, que apregoa que somos 

projetos de humanos a serem construídos por nós, que nada que é, pode ser definido a 

priori. 

 O monoteísmo cultural impresso-eletrônico é o que nos ensinou que existe uma verdade 

fechada, a ser defendida nas interações. 
 O novo politeísmo nos leva a uma verdade aberta, a ser construída nas interações. 

Estamos indo para um mundo que temos que nos habituar ser uma obra em  aberto. 

Mas o ego deixa? 

Nossas emoções, definitivamente, não foram preparadas para isso. 

E aí vem o choque da falta de diálogo constante. 

Temos como mudar isso? 

 Em alguns casos, sim, há espaço. 
 Em outros, talvez não, o dogmatismo é maior que a pessoa. 

Sei que um ego politeísta não nasce em árvores – é construído com esforço. 

Mas quantos estão dispostos? 

Exige esforço, muito esforço. 

Que dizes? 

Versão 1.1 – 31/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Os dois tipos de crises estruturais 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/ 

Versão 1.0 – 11/09/13 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Sequência deste post. 

Vimos que há dois tipos de crises, as conjunturais, passageiras, que não deixam tantas 

marcas nos hábitos e as estruturais, que são definitivas, que nos obriga a mudá-los. 

Vamos falar agora de dois tipos de crises estruturais. 

 As crises estruturais conhecidas – aquelas que já há teorias e filosofias disponíveis; 
 E as crises estruturais desconhecidas – que, além de tudo, exigem o desenvolvimento de novas 

teorias e filosofias.  

Temos como hábito, a priori, chamar toda crise de conjuntural, de que logo vão passar. 

Temos dificuldade de encarar crises estruturais por natureza ainda mais aquelas que não 

temos teorias e filosofias prontas. Temos que inventá-las! 

A Aids, por exemplo, foi uma pandemia que gerou uma crise estrutural, 

pois foi um vírus completamente desconhecido, com forte poder letal, 

alterando fortemente os hábitos e criando uma emergência em função 

das mortes que provocou. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/
http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/
http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/gato_preto_e_branco3/
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Houve um esforço intelectual muito grande por parte de um conjunto grande de 

pesquisadores para: 

 - Filosofia - admitir que se devia ter um pensamento diferente em relação à doença; 
 - Teoria - compreender as forças envolvidas e como se relacionam; 
 - Metodologia - chegar a uma nova metodologia, que é o tratamento em si, começando, só 

então, a reduzir mortes e preservar os já infectados com mais tempo de vida. 

Temos dois autores que lidam com crises estruturais desconhecidas. 

Thomas Kuhn e Gaston Bachelard. 

 

Bachelard. 

De forma diferente, ambos definiram que temos em algum momento uma dada crise que 

as ciências de plantão precisam se reinventar de alguma modo. 

O que nos leva a uma dupla crise. 

 A crise do fenômeno em si - que ocorre e precisa ser diagnosticado para ser tratado, pois vai 

alterando hábitos de forma radical e gerando sofrimentos inesperados; 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/anna49_1020772392_1_1-daiga2-popotin09/
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 E uma crise da visão (ou das ciências) – que não tem instrumentos para compreendê-lo e poder 

tratá-lo. 

O que há nestes casos é uma procura de similaridade de abordagens e identificação na 

história de crises parecidas. No caso da Aids, certamente algo foi procurado nas 

pandemias da história, como a peste negra e algo de doenças transmissíveis pelo 

sangue/sexo, tal como a sífilis. 

Podemos classificar a chegada da Internet como uma provocadora de 

crises sui-generis na sociedade, pois passou a tirar as organizações de 

seus velhos hábitos, obrigando-as a mudanças. Muitos gostariam que 

fossem incrementais, mas nos parece cada vez mais claro que são 

mudanças mais profundas do que imaginamos a princípio. 

 

É, portanto, importante diagnosticar a causa da crise, que por um conjunto de fatores 

não pode ser atribuída a uma longa carteira provocadora de crises que temos na gaveta, 

pois não é: 

 Uma crise econômica – pois as mudanças afetam a economia, mas não têm ali a sua causa 

principal; 
 Uma crise política – pois as mudanças afetam a política, mas não têm ali a sua causa principal; 
 Uma crise social – pois as mudanças afetam a sociedade mas não têm ali a sua causa principal. 

Portanto, trata-se de uma crise provocadora de mudanças de hábitos de forma permanente e radical 

provocada por uma crise tecnológica específica. E o problema que temos nas ciências de plantão é de que 

há estudos sobre influências das tecnologias na sociedade, mas não em mudanças tão profundas, rápidas e 

radicais. 

E isso nos leva a uma crise filosófica profunda, pois é preciso rever certas 

invisibilidades para que possamos compreender como algo assim é possível. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/d483721befa52d222353ea5d051362086e26083e/
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Precisamos rever como nos vemos, a partir das tecnologias para, só então, conseguir 

voltar para entender a atual crise estrutural que estamos vivendo. 

Que dizes? 
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A escola para empresas mortais 

http://nepo.com.br/2013/09/04/a-escola-para-empresas-mortais/ 

Versão 1.0 – 04/09/13 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação 

Estive fazendo palestra no evento 3º Fórum de Gestão Educacional. A palestra segue 

abaixo: 

Depois assisti e participei da mesa de apresentação sobre o método Senac de Aprender 

Fazendo, a partir de problemas e gostaria de levantar aqui algumas questões sobre 

escola e futuro. 

O método de aprender, a partir de problemas é algo muito interessante e vem, entre 

outros, de John Dewey, da escola pragmática, O Wikipédia resume bem sua visão: 

“A ideia básica do pensamento de John Dewey sobre a educação está centrada no 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno.” 

Dewey acreditava no estudo a partir de problemas práticos e não em assuntos sem nexo 

desencadeados. 

A visão parte, assim, como é o caso do Senac de uma dada realidade que 

existe, organizações que existem, que têm seus métodos de trabalho. 

Analisa-se o que precisam em termos de profissionais, sua capacidade 

de resolver problemas e molda-se um currículo para atender a essa 

necessidade. 

http://nepo.com.br/2013/09/04/a-escola-para-empresas-mortais/
http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/ultimas_detalhe.asp?EditeCodigoDaPagina=12414
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
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Em termos de ensino profissionalizante, é um salto grande em relação a 

algo abstrato e de formar um aluno para o lugar nenhum. Aumenta-se, 

assim, a efetividade, pois rapidamente se absorve este aluno para o 

mercado atual e o que é bem louvável e merece aplausos. 

O aumento da necessidade da inovação, a partir de ambientes mais variáveis, faz com 

que Dewey volte à cena, mas ele precisa ser revisitado. 

É preciso saltar do pragmatismo imortal para o pragmatismo mortal. 

Explico. 

O modelo de Dewey parte de um ambiente fechado, conhecido e eterno, no qual 

aprende-se com o que existe para se preparar melhor para empresas imortais, que têm 

métodos que funcionam hoje e vão continuar a funcionar amanhã. Há muito de Hegel 

nisso, que ele era um seguidor, do conceito de totalidade absoluta. 

http://nepo.com.br/2013/09/04/a-escola-para-empresas-mortais/458px-john_dewey_in_1902/
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É a ideia de que as empresas são e continuarão imortais. 

O mercado, entretanto, em vários segmentos está demonstrando um novo perfil de 

empresas – as mortais, ou seja aquelas que podem desaparecer se não reinventarem o 

seu futuro constantemente. 

Obviamente, que estamos falando hoje de um mercado de empresas inovadoras, ligadas à tecnologia e 

geralmente fora do Brasil, pois aqui não estamos, por enquanto, com grande demanda nesse perfil para 

empresas mortais. 

Mas até quando? 

Precisamos de um pragmatismo mortal, que parta da ideia de que as 

empresas não são mais imortais e precisam se reinventar o tempo todo, 

a partir do abismo do futuro. E aí o perfil de formação visa não mais se 

encaixar ao presente que existe, mas para inventar o futuro que não 

existe! 

 

Na minha experiência, a formação para um jovem inovador para empresas mortais, 

necessita fortemente de um trabalho filosófico específico para questionar as 

interpretações da realidade. 

É preciso sair da percepção da realidade real para a realidade 

interpretada, veja mais sobre isso aqui. Ou sobre o conceito da 

realidade-suruba. 

Ou seja, é preciso que ele consiga perceber que a vida é fortemente inventada e que 

pode estar mal inventada e precisa ser reinventada, a partir de novos valores, parte do 

que não existe para o que vai existir e não do que existe. 

 É alguém que desconfia das autoridades e é capaz de ver aquilo que ninguém mais vê. 
 É um “alpinista de montanhas filosóficas”, que consegue ver do alto os movimentos acima das 

cabeças dos demais. 
 É alguém que vai inventar mercados e não se adaptar aos mercados. 

Tal formação fortemente empreendedora e inovadora não seguirá na 

linha indutiva-pragmática, a partir de problemas existentes, mas é 

alguém que vai trabalhar em uma linha dedutiva-problemática, sim, a 

http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fnepo.com.br%2F2013%2F09%2F03%2Fa-realidade-e-uma-suruba%2F&ei=RY4nUuvGKI2osATGnICYDg&usg=AFQjCNGpIPiyl7K4eZoP1mv88_mUhMHseA&sig2=eW-sfAv_bpB_qX-p_N0Ndg&bvm=bv.51495398,d.cWc
http://nepo.com.br/2013/09/04/a-escola-para-empresas-mortais/images-95/
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partir de problemas, mas para soluções inexistentes hoje para até 

problemas invisíveis. 

Tal formação constrói novas empresas, novos produtos, novos serviços e uma nova 

sociedade. É uma linha de trabalho que deve ser aberta quando se tratar de mercados 

muito instáveis e talvez seja um mercado assim não mais exceção, mas regra em um 

futuro próximo. 

Por enquanto, seria interessante zonas de inovação para experimentar esse novo perfil 

de profissional para atender a uma fatia já presente aqui e ali no país. 

E desse tipo de profissional que empresas como o Google estão demandando hoje lá fora. Por fim, tal 

método pragmático seja mortal ou imortal vai esbarra na centralização monoteísta do vestibular, dos 

currículos centralizados, do material didático fechado. 

Temos muito a avançar! 

Que dizes? 
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As consequências do fim do monoteísmo escrito-

eletrônico 

http://nepo.com.br/2013/09/03/as-consequencias-do-fim-do-monoteismo-escrito-eletronico/ 

Versão 1.0 – 03/09/13 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

Aviso: este post é ainda especulativo e ainda está em uma linguagem muito cifrada, 

mas já aponta um novo caminho novo de pesquisa. Ajudem a melhorar. 

 

A base da compreensão do século XXI está na chegada de um novo 

ambiente cognitivo pós-escrita e pós-meios eletrônicos de massa. 

Ambos, por características tecnológicas completam um longo ciclo de monoteísmo 

escrito-eletrônico. 

Temos que analisar que a escrita surgida há 6 mil anos trouxe para o mundo e 

influenciou fortemente na maneira que víamos/vemos o mundo. Note que há uma 

relação entre o modelo cognitivo e o monoteísmo, marcados na mesma época pelo 

surgimento da escrita manuscrita pelo judaísmo/Torá. Depois, na sequência, veio, pela 

ordem, o Cristianismo/Bíblia e a doutrina Muçulmana/Alcorão – todos baseados na 

palavra escrita. 

 A escrita é a mídia eletrônica de massa estabelece a chegada de uma mensagem que vem de 

fora, de outro lugar, de alguém que não está presente,vem de longe, é fechada, contém uma 

verdade, que não será mudada por aqueles que acessam à mesma, no lugar da oralidade que pode 

ser contestada no local e na hora que é formulada, que permite a diversidade de opiniões e a 

multiplicidade de verdades. 

http://nepo.com.br/2013/09/03/as-consequencias-do-fim-do-monoteismo-escrito-eletronico/
http://nepo.com.br/2013/09/03/as-consequencias-do-fim-do-monoteismo-escrito-eletronico/deus/


71 

 

 O monoteísmo tem relação com ela, pois é um modelo de pensar o mundo, através de uma 

mensagem (psicografada para alguém) que vem de fora, de outro lugar, de alguém que não está 

presente, que vem de longe, é fechada, contém uma verdade, que não será mudada por aqueles 

que acessam à mesma, ocupando o espaço do politeísmo que não pode mais diante da mensagem 

fechada ser contestada no local e na hora que é formulado, que inibe assim a diversidade de 

opiniões e a multiplicidade de verdades.. 

 

O monoteísmo/escrita, seguida depois pelos meios eletrônicos de massa, 

que seguem o mesmo fechamento da mensagem, estabelecem um modelo 

religioso-hierárquico, a base para as organizações sociais, do 

presidente, gerente, chefes, professores, juízes, parlamentares, prefeitos, 

governadores. 

Podemos dizer que o monoteísmo faz parte de um longo ciclo da atual governança da 

espécie, na qual temos líderes-alfas bem marcados, mas que estão obsoletos diante da 

nova complexidade. 

O modelo de diversidade e desmassificação já era um fator cultura 

evidente, mas agora vai ganhar toda a força com um ambiente cognitivo 

que favorece ainda mais a diversidade. 

O modelo da governança da espécie, assim, segue o espírito religioso de uma época. 

Estaríamos com a chegada da Internet fechando o ciclo monoteísta de 6 mil anos e 

abrindo um novo politeísta-digital, no qual a mensagem não é mais fechada, pois 

permite que seja alterada – por qualquer um de qualquer lugar, sem hierarquias, por 

quem está na ponta, via wiki, por exemplo, ou, pelo menos, contestada, via comentários. 

Abre-se o início de um ciclo politeísta, o que será a base das 

organizações do futuro e do novo modelo religioso/organizacional que 

vamos enfrentar. 

http://nepo.com.br/2013/09/03/as-consequencias-do-fim-do-monoteismo-escrito-eletronico/download-29/
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Podemos dizer que o politeísmo oral e sua governança das tribos permitiu um tipo de 

modelo de administração da espécie em uma dada complexidade. 

A escrita/mídia eletrônica serviu para estabelecer um novo modelo, que viabilizou o 

crescimento e a expansão que ocorreu nos últimos séculos. 

Porém a complexidade demográfica exigiu/exige agora, já no início do novo século uma 

mudança de outra natureza. 

O monoteísmo exige uma verdade única, ou poucas verdades únicas, o que nos leva 

para um bloqueio à inovação tão necessária quanto aumentamos a complexidade. O 

monoteísmo/escrito/eletrônico entra em decadência justamente quando saltamos de 1 

para 7 bilhões e precisamos de novos “deuses” diversos para resolver a nossa nova 

complexidade. 

Há, assim, um retorno (casual?) a uma oralidade agora digital, porém 

agora não mais encarcerada no local, mas mundial, que permite um 

novo modelo de governança mais politeísta, na qual pode haver várias 

verdades em paralelo, desde que atenda às necessidades de uma 

determinada tribo digital. 

http://nepo.com.br/2013/09/03/as-consequencias-do-fim-do-monoteismo-escrito-eletronico/download-30/
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Isso cria algumas coisas interessantes. 

Note que o modelo de conhecimento hoje é baseado em assuntos, pois os 

principais problemas são definidos pelo Deus/monoteísta/líder-alfa, que 

prepara seus “súditos” informando sobre os assuntos desconexos para 

que possam mais adiante servir para dar respostas as perguntas,  que 

foram definidas de cima para baixo. Tal situação é necessária como uma 

forma de organização, inviável com uma mídia fechada como tínhamos. 

O modelo de produção/repasse de conhecimento é, assim, baseado na falta de perguntas 

e questões vindas da ponta, apenas na absorção das “verdades-didáticas” contidas nos 

materiais impressos. Os “súdito” do monoteísmo não são formuladores de problemas, mas são 

preparados de forma alienada para que possam ajudar a resolvê-los, com respostas que são validadas 

pelas autoridades de plantão. 

No modelo politeísta-digital, entretanto, temos uma inversão disso, pois volta-se, de 

novo, a formulação de  perguntas debaixo para cima, mas, no entanto, é preciso uma 

http://nepo.com.br/2013/09/03/as-consequencias-do-fim-do-monoteismo-escrito-eletronico/maos-isoladas-da-arvore-da-diversidade-26082994/
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base nova para que se saiba se estão corretamente resolvidas – se contém uma 

“verdade”. 

E aí temos algo bem interessante, pois não há mais a figura da 

autoridade vinda de cima que vai definir se a pergunta é relevante ou se 

foi propriamente respondida, pois esta verdade era coletiva, nacional, 

global, pois a mídia tinha pouco espaço para multi-verdades de tribos. 

Estabelece-se, assim, uma nova aliança de formulação da verdade e das perguntas não 

mais com autoridades monoteístas, mas com aquele pequeno grupo que tem interesse 

em vê-la respondida. 

Define o que é verdade o grupo que considera-a útil para algum propósito! 

 

Tenho desenvolvido a tese, ainda inicial, de que tal nova forma de 

produzir conhecimento visa – e tem como método de validação – a 

redução de sofrimento daqueles que sofrem pela falta de uma resposta 

mais eficaz para algumas perguntas não respondidas no monoteísmo. É 

uma verdade tribal, que é validada por um pequeno grupo, é a verdade 

http://nepo.com.br/2013/09/03/as-consequencias-do-fim-do-monoteismo-escrito-eletronico/sofrimento/
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que faz sentido para aquele pequeno grupo, só fazendo sentido quando 

se pensa em um politeísmo. 

É um movimento de inversão. 

A validação no politeísmo não vem de cima de um Deus monoteísta, mas é validado por 

aqueles que  geram redução do sofrimento de quem está ali debaixo, procurando uma 

alternativa de solução para problemas que eram impossíveis de serem resolvidos no 

monoteísmo-impresso-eletrônico. 

Não é importante, assim, o conhecimento de assuntos universais, para os quais o Google 

já está dando conta, mas a procura das micro-verdades de várias tribos politeístas, 

produtoras de micro-verdades validadas internamente. 

É um salto relevante para a humanidade. 

É isso, que dizes? 
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Apresentação: a escola politeísta 

http://nepo.com.br/2013/09/02/apresentacao-a-escola-politeista/ 

Para o 3º Fórum de Gestão Educacional – Senac RJ. 

 

  

http://nepo.com.br/2013/09/02/apresentacao-a-escola-politeista/
http://www.slideshare.net/cnepomuceno/escola-politeista
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As narrativas hegemônicas 

http://nepo.com.br/2013/08/29/narrativas_hegemonicas/ 

Versão 1.0 – 29/08/13 

 

Aprender é algo complexo. 

A espécie humana tem um grau de aprendizado e criação sofisticado. 

Já vimos neste post “A invisibilidade da interpretação” que a nossa 

maior dificuldade é não conseguir enxergar que o mundo é sempre 

interpretado e nós enquanto espécie temos uma inviabilidade de 

conhecer a realidade real. Ou seja, só conseguimos chegar na realidade 

interpretada. 

Vou colocar algumas variantes no processo de conhecimento em qualquer área. 

Nosso primeiro problema é interno, pois a sociedade para se estabelecer como 

sociedade cria uma rede de poder (usando ideias de Foucalt). Para ele, o poder não é um 

centro, mas uma grande rede que se estabelece dentro e fora das pessoas, de forma mais 

ou menos coercitiva, conforme o contexto. 

Ou seja, há uma subjetivação das ideias da sociedade dentro de cada 

uma das pessoas, que aceita uma dada macro-interpretação da 

realidade e passa a agir conforme esta. Esta narrativa hegemônica teria 

http://nepo.com.br/2013/08/29/narrativas_hegemonicas/
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/
http://nepo.com.br/2013/08/29/as-variantes-do-processo-de-aprendizado/img_estimular-cerebro-com-eletricidade-pode-acelerar-o-aprendizado/
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alguns conceitos chaves que seriam os centrais, tal como hoje a ideia do 

lucro, força do mercado como motivador principal de todo o sistema. 

Como a ideia de Deus foi relevante e estruturante social no passado. 

(Não estou questionando, apenas exemplificando.) 

 

Qualquer sociedade precisa dessa, digamos, “fé social” em uma dada interpretação geral 

para que possa se estruturar. Esta “fé social” é imposta pela força (ditadura) ou pelo 

convencimento (democracia, através do controle das ideias). 

Esta fé social é um conjunto de forças em tensão, que provocam uma 

“narrativa hegemônica” aceita e é sobre ela que se estruturam os 

instrumentos de produção ou seja, a economia, a política, as 

organizações sociais, com suas demanda, ofertas e, obviamente, 

interesses de continuidade e perpetuação. 

O interessante que esta narrativa, que podemos chamar de senso comum é introjetada 

em cada pessoa, via  organizações reprodutoras da narrativa hegemônica, tanto do ponto 

de vista cognitivo como afetivo, começando pela família, escola, mídia, 

amigos,conhecidos. 

Há, assim, dois processos de conhecimento distintos quando pensamos em aprendizado, 

pois há: 

 Os pró-hegemônicos – que atestam, reforçam, mantém a narrativa oficial, que são estimulados 

fortemente. São conhecimentos em geral incrementais a base do que já existe. Reforçam os 

interesses vigentes, o que Kuhn definiu como ciência normal.  
 Os anti-hegemônicos - que questionam, contrapõem narrativa oficial, que é desestimulado 

fortemente, são conhecimentos em geral radicais, de ruptura, abrindo um crise paradigmática 

naquilo que já existe. Questionam os interesses vigentes. o que Kuhn definiu como ciência 

extraordinária (pois vai contra a ordem – isso vou discutir mais depois).  

O problema é que temos que colocar esse cenário dentro de contextos de expansão ou 

contração cognitivas (ver mais sobre isso aqui.) 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_Kuhn&ei=cUQfUoffH6m8sQTNpYHQAg&usg=AFQjCNF2cOk8lfkTnIr0emv8tmM7MRQK-w&sig2=zZWo88YwWbCR4Jg68VVeog&bvm=bv.51495398,d.cWc
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/
http://nepo.com.br/2013/08/29/as-variantes-do-processo-de-aprendizado/images-86/
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Tenho dito que a escola não é uma organização revolucionária da sociedade. 

Ela é uma organização conservadora e reprodutora da narrativa hegemônica. 

Sempre será assim, com exceções que justificam a regra. 

(Ver mais sobre isso aqui.) 

O processo de aprendizado, assim, quando se quer “sair da caixa” é a procura de uma narrativa anti-

hegemônica, que vai ferir interesses e é uma luta interna de cada um para superar as  autoridades 

introjetadas, que não só aceitam a narrativa oficial, mas são, mesmo que de forma tímida, sua defensora. 

Conhecer assim, quando se quer ter uma visão anti-hegemônica é lutar contra as 

autoridades dentro e fora de nós para que possamos re-interpretar a realidade de forma a 

questionar alguns de seus princípios básicos. 

Por enquanto, é isso. 

Que dizes? 

  

http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/
http://nepo.com.br/2013/08/29/as-variantes-do-processo-de-aprendizado/download-20/
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A invisibilidade das interpretações 

http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/ 

Versão 1.0 – 29/08/13 

 

Ontem, fiz mais um interessante exercício da diferença de percepção e realidade com os 

alunos da Veiga. (Veja o vídeo completo aqui.) 

Há uma intoxicação Matrixiana (o filme Matrix detalha bem), no qual se apresenta o 

extremo da  invisibilidade das interpretações. O filme se passa em um período que vou 

chamar de “Contração Cognitiva”, explico mais abaixo, no qual as interpretações ficam 

invisíveis. 

Veja o desenho. 

 

No desenho mostro que entre a realidade e a nossa percepção existe 

uma taxa (medida pela régua) que varia de visibilidade ou invisibilidade 

das interpretações. Quanto menos se vê as interpretações mais 

intoxicada está a pessoa do que podemos chamar de uma realidade real, 

na qual não se consegue ver as interpretações mais exposta à 

http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/
http://www.youtube.com/watch?v=Iu_SPdVji5c&feature=c4-overview&list=UU9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/download-19/
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/interpreta/


81 

 

manipulação pelas autoridades de plantão que constroem a realidade na 

subjetividade alheia, a partir de seus interesses, que podem até ser 

contrários ao que carrega aquelas ideias! 

Quando pergunto qual a diferença entre percepção e realidade normalmente se acredita 

em uma realidade real e não interpretada. 

 Realidade real – existe e vamos um dia chegar nela. Existem autoridades que detém a 

autoridade e podem interpretá-la para nós; 
 Realidade interpretada – independente se existe ou não, o ser humano nunca vai chegar nela a 

não ser por interpretação. Ou seja, que é possível se tocar na realidade e que não existe 

interpretação entre nossa percepção da realidade e ela em si. E que as autoridades podem estar 

equivocadas na sua interpretação.  

A figura abaixo representa bem a visão de quem está na Realidade Real: 

 

Note que o espaço de observação da interpretação é pequeno, pois se acredita que se vê 

a realidade de forma “pura”. 

Essa visão é – apesar de estarmos em pleno século XXI – resultado do 

que estamos chamando de “ditadura cognitiva e seus efeitos“. Diferente 

do que achava antes, não vivemos evoluções filosóficas, mas períodos de 

controle e descontrole de ideias, o que nos leva a uma visão não 

evolucionista do pensamento humano, detalhei mais isso aqui. 

(Obviamente que há escalas diferente entre as pessoas, mas estamos colocando uma 

visão global e geral como uma tendência.) 

http://nepo.com.br/2013/07/29/a-ditadura-cognitiva-e-seus-efeitos/
http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/realidade-real/
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Teríamos assim dois macro-movimentos cognitivos um de expansão e outro de 

contração das ideias com reflexos na capacidade de ver, ou não, a realidade 

interpretada: 

 Expansão cognitiva – a partir de uma tecnologia cognitiva descentralizadora (fala, escrita, 

computador) na qual ficaria mais evidente a taxa de interpretação, com um aumento do uso da 

filosofia pela sociedade, pois percebe-se que o mundo é interpretado;  
 Contração cognitiva – , a partir de uma tecnologia cognitiva centralizadora (rádio, tevê, jornais 

de grande circulação) na qual ficaria menos evidente a taxa de interpretação, com uma redução 

do uso da filosofia pela sociedade, pois percebe-se cada vez menos que o mundo é interpretado.  

Vivemos hoje o final de um período de contração de ideias, que já dura quase 200 anos 

e estamos no início do processo de expansão em função da chegada da Internet. Nossa 

capacidade de observar a interpretação e dos interpretadores do mundo é muito baixa. 

Por isso, fala-se muito em sair da caixa. 

A caixa nada mais é do que a incapacidade de ver a interpretação que 

temos do mundo, olhar para ela e conseguir superá-la, questionando a 

existente e procurando colocar algo no lugar. 

Sair da caixa, então, como foi em Matrix é a tomada de uma pílula vermelha que olha e 

questiona a Realidade real e passa a perceber a Realidade interpretada. 

 

http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/abaixo-a-ditadura/
http://nepo.com.br/2013/07/30/a-tomada-de-consciencia-tecnologica/images-17/
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No momento que se aceita que a realidade é interpretada abre-se a possibilidade de ver 

– de fora – a realidade, vendo os códigos, o que nos leva a possibilidade de criar uma 

nova interpretação, saindo da caixa da realidade real. 

Ou seja: 

 Sair de Matrix, a pílula vermelha, é a capacidade de ver a interpretação. 
 A interpretação da realidade é a base da organização social e da estrutura de poder. 
 Na interpretação aceita – e invisível – se esconde os interesses e o modus-operandi. 
 Na caixa, assim, existe uma caixa de interesses. 

Mas isso vou falar em outro post. 

Que dizes? 
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O desafio do conhecimento líquido 

http://nepo.com.br/2013/08/22/o-desafio-do-conhecimento-liquido/ 

Versão 1.0 – 22/08/13 

 

Desenvolvi no post passado a ideia de que a Escola não é uma organização autônoma na 

sociedade. Ela é formadora do cidadão e, portanto, se esforçará para, com graduações 

diferentes, preparar a criança/jovem para a governança hegemônica, seja ela qual for ao 

longo da história. 

Assim, não existe, como a história tem demonstrado, um movimento 

massivo por uma escola diferente da tradicional, as exceções justificam 

a regra. A governança da sociedade, como vimos aqui, apesar de se 

modificar lentamente, se altera, a partir das variantes demográficas e 

tecnologias cognitivas disponíveis, uma influindo na outra. A escola não 

é revolucionária, ao contrário, ela é a base da conservação de qualquer 

sociedade. 

Assim, se refizermos a cronologia da história escolar, a partir da Antropologia Tecno-

cognitiva, podemos dizer que tivemos: 

 A escola oral – feita de maneira informal, via conversa; 
 A escola escrita – já com uma estrutura de ensino mais organizada, via papel impresso, com um 

“salpicado” de som e imagem eletrônica; 
 A escola digital – que é a que estamos entrando agora. 

Cada uma destas passagens nos trouxe um novo modelo cerebral mais sofisticado para 

lidar com cada vez mais complexidade pelo aumento demográfico. As tecnologias 

cognitivas, assim, moldaram o modelo de governança escolar, definindo o papel do 

professor e o tipo da passagem do conhecimento possível/desejável, “da verdade e do 

modelo de autoridade/govenança que vocês irão enfrentar”. 

A escola cumpre assim um papel objetivo de moldar pelo conteúdo e 

pela forma: de o que deve ser aprendido e de como deve se 

http://nepo.com.br/2013/08/22/o-desafio-do-conhecimento-liquido/
http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/
http://nepo.com.br/2013/08/21/e-o-cerebro-mane/
http://nepo.com.br/category/a-e-books/antropologia-tecno-cognitiva/
http://nepo.com.br/category/a-e-books/antropologia-tecno-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/08/22/o-desafio-do-conhecimento-liquido/attachment/199/
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respeitar/confiar (em alguns casos temer) o modelo de autoridade 

hegemônica de plantão, na continuidade da família, para estar 

preparado para sair de lá “pronto” para o trabalho. 

 

Assistimos hoje, assim, a passagem: 

 de uma governança impressa - mais vertical com um conhecimento mais sólido, pois dura mais 

no tempo, bem demarcada, vindo de fora e fechada, como é a característica do papel impresso, 

do gerador do material didático (que não está presente em sala de aula) para os alunos, através de 

um professor transmissor e nada pesquisador; 
 para uma governança digital mais horizontal -  com um conhecimento mais líquido, pois tem 

um prazo de validade muito menor, dura muito menos tempo e tem suas fronteiras menos 

marcadas, entre o produtor e o consumidor do conhecimento, pois existem muito mais geradores 

do material didático, envolvendo, inclusive, os alunos, o professor e a escola nessa discussão. 

Assim, se formos analisar o provável futuro da escola temos como 

desafio acompanhar as mudanças graduais da demanda das novas 

organizações nativas digitais (que hoje são periferia, mas rumam para a 

hegemonia) por uma nova governança da sociedade, que, a partir 

disso,  vão (como já fazem) demandar um tipo de formação de 

colaborador mais integrado ao digital. 

Este novo colaborador/aluno deve ter como qualidades, a principio: 

 a) saber lidar com grandes volumes de informação, criando sínteses e alinhando diferentes 

informações para tomada de decisão; 
 b) deve-se acostumar em um mundo em que a cada semana o cenário, o produto, o serviço, o 

consumidor pode sofrer algum tipo de alteração; 
 c) deve ter fortemente uma capacidade criativa e não mais “memoriativa”, pois será demandado 

que seja ele a pensar sempre a novidade na frente de outros. 

http://nepo.com.br/2013/08/22/o-desafio-do-conhecimento-liquido/download-4/
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Note que o modelo da escola hoje, na sua base, impede a formação deste tipo, pois: 

 a) não é estimulado capacitação para que se faça o alinhamento de diferentes 

informações para tomada de decisão, pois o conhecimento já vem pronto, 

dividido por disciplinas que não se conversam; 

 b) tem uma INcapacidade de lidar com mudanças do cenário, pois o material 

didático, que vem de fora é muito sólido e não faz parte da prática escolar ser 

alterado dentro da sala de aula ( a escola atual não tem cultura para isso e nem 

sabe como começar algo assim); 

 c) os itens a) e b) nos levam para a INcapacidade criativa, colocando o futuro 

colaborador com baixa taxa de abstração e incapaz para atender a nova 

governança emergente. 

A mudança da escola, portanto, não será um pulo, mas um salto similar a que foi a 

passagem da escola oral para a escrita. Será uma escola que terá como base um novo 

modelo de governança emergente na sociedade, no qual teremos como princípios: 

 o professor como pesquisador e incentivador do diálogo aluno-aluno, professor-aluno, aluno-

professor; 
 a produção de conhecimento em todos os espaços e não mais do centro para as bordas – e isso 

precisará de um uso intenso de tecnologia e metodologia, algo como o modelo Wikipédia, que 

vai se negociando e melhorando de forma colaborativa o que podemos chamar de “consensos 

provisórios”, como sugere Dewey. O material didático migra para o modelo Wiki, em torno de 

problemas e não mais de verbetes enciclopédicos sem conexão é mais um “how to”, eu resolvi 

assim e você como está fazendo/pensando?; 
 o foco fortemente em problemas, mas não na visão de o aluno pensa em um problema cuja a 

solução já existe e vem de fora, mas a discussão de problemas colaborativamente, a partir de 

soluções inovadoras/locais/adaptadas/provisórias, de que ninguém sabe a solução que vai ser 

encontrada, incluindo o professor. 

Tal passagem, como tenho defendido no meu novo livro, deve ser feito de forma 

gradual, através de zonas de inovação e, acrescento agora, com parceria com empresas 

http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/08/22/o-desafio-do-conhecimento-liquido/sera_que_engenheiros_e_cientistas_algum_dia_conseguirao_dominar_a_-complexidade-__1__2012-12-11144451/
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nativas digitais, que terão o maior interesse na formação desse novo profissional, 

garantindo uma sustentabilidade para o processo, formando a nova geração para um 

novo tipo de organização produtiva. 

É preciso, por fim, um esforço grande para promover essa passagem de forma mais 

suave, menos traumática e com menos sofrimento para todos os envolvidos ao longo 

das próximas décadas. 

Este é o nosso desafio. 

Bom, por enquanto, é isso, 

Que dizes? 
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Por que a escola não mudava? Mas agora vai! 

http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/ 

Versão 1.0 – 19/08/13 

 

Se perguntarmos para a maioria das pessoas que pensam/trabalham com educação, 

certamente muitos dirão que a escola precisa de mudanças mais ou menos radicais. 

E isso não é de hoje. 

Mas por que a escola não muda? 

Acredito que algumas ideias de Michael Foucalt sobre o poder podem nos ajudar. 

Para o pesquisador francês, toda a sociedade humana estabelece 

ambientes de poder, fora e dentro das pessoas. O poder não tem um 

centro, não é o governo, mas uma rede que penetra toda a sociedade, na 

sua objetividade e subjetividade. 

O poder penetra nossa alma e toma conta (isso já sou eu interpretando.) 

 

Foucault 

(Veja mais detalhes sobre a ideia de poder em Foucalt nesse vídeo em português.) 

Assim, podemos dizer que há uma corrente articulada e sinergética entre o modelo de 

escola e todas as outras organizações sociais. 

http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/
http://www.youtube.com/watch?v=aXasa8vGu_k
http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/images-71/
http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/images-70/
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A escola é uma peça de um lego que tem que se encaixar em outras 

peças para que a coisa faça sentido. Não se pode pensar na escola como 

uma organização isolada de um todo, pois ela não tem uma função 

independente, ela terá que ser coerente em um dado contexto da estapa 

da implantação ou consolidação de uma nova ou velha governança da 

espécie. 

 

Talvez adaptando uma frase de Marx,que diz que toda a ideologia dominante sempre 

será o da classe dominante, que é límpida e verdadeira. 

Podemos dizer, a partir dos novos estudos tecno-cognitivos, de que a 

escola dominante sempre será da governança da espécie dominante. Se 

a governança dominante estiver em crise, a escola viverá a mesma crise. 

As experiências de escolas alternativas, formadoras de críticos, de criativos, de pessoas 

fora da caixa sempre esbarram no modelo das organizações de plantão para os quais os 

alunos logo depois terão que vender o seu tempo e ideias. 

E estas organizações hoje são platônicas, ou seja, há uma verdade, da 

qual você tem que aceitar e seguir. Se o modelo mental for de 

questionamento, aquele colaborador vai ser excluído do modelo de 

organização atual. O que fará que o projeto da nova escola tenda ao 

longo do tempo a não vingar, pois somos “escravos” da necessidade de 

ter trabalho para sobreviver, o que impede uma vida alternativa sem em 

algum momento lidar como o chamado “sistema”. 

(O modelo platônico é de que existe uma verdade lá fora, ou no alto, em que todos 

devem aprender para serem melhores cidadãos. Pensando assim, o professor exerce u 

m duplo papel: o de passar conhecimento e o da forma de passar conhecimento, que 

estabelece um modelo de respeito e de aceitação de que a verdade existe fora do 

ambiente da sala de aula, vem de fora e deve ser aceita sem questionamento, que é o 

que vai depois ter que aceitar dentro das organizações que irá trabalhar.) 

http://nepo.com.br/2013/03/15/a-gestao-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/03/15/a-gestao-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/images-74/
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As experiências alternativas funcionam para alguns nichos, de artistas, por exemplo, e 

seus filhos, mas quando falamos de maneira geral, esbarram no modelo de governança 

da espécie ou o que Foucalt definiu como rede de poder. 

Um dos filósofos da educação que podemos chamar para ajudar nesse debate é John 

Dewey. (Sugiro para conhecer suas ideias ver este vídeo também em português.) 

Ele, no século passado, na primeira parte, veja que faz tempo, criticou o modelo 

platônico da escola. 

Platão sugere – faz mais tempo ainda – que a verdade existe. E essa 

ideia da verdade existente e não questionada constitui a base do que 

temos na escola hoje, vejamos: se recebe “a verdade”, via material 

didático, memoriza e se passa de ano depois que se faz uma prova, não 

qual – o nome já diz- se prova que você memorizou, mas, 

principalmente, aceitou a verdade que está sendo dita de alguma 

maneira. Aceita o modelo para passar de ano! 

Dewey, seguido depois por Paulo Freire e vários outros (hoje quem está na moda é Ken 

Robison), defendem uma escola criativa, mas ao longo do tempo não vingaram pelo 

simples fato de que a escola não pode ser vista de forma isolada e nem 

independente da governança da espécie de plantão. 

É papel da escola, como organização social, preparar o cidadão, mais do que ensinar, 

para aceitar a governança vigente. A escola faz parte da rede de poder, não está fora 

dela!!!! 

Muitos, depois de Paulo Freire, colocaram o problema da educação 

como algo inerente ao capitalismo e de que no comunismo teríamos um 

modelo de escola diferente, mas não é o que se vê em Cuba, por 

exemplo, no qual os alunos são preparados para aceitar o modelo 

específico de governança daquele país, através do mesmo método de 

doutrinação. A escola cubana também é platônica. 

Assim, ao entrarmos na nova discussão da escola temos que situar a mudança no 

ambiente de conhecimento digital e sua influência na governança da espécie. 

Se houver mudança na governança da espécie, as organizações migrarão para ela, 

incluindo a escola. Esta talvez seja a nova abordagem sobre o problema. A governança 

http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://www.youtube.com/watch?v=Gm1zjkhw9r8&feature=youtube_gdata_player
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0pn_oTIwy4g&ei=tBMSUrDOOq38yAGcr4FI&usg=AFQjCNGz1myLXzy8V-Ngz0Tod-7JPM5vSQ&sig2=iZESUbx8YzvmilQwkPHmCA&bvm=bv.50768961,d.aWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0pn_oTIwy4g&ei=tBMSUrDOOq38yAGcr4FI&usg=AFQjCNGz1myLXzy8V-Ngz0Tod-7JPM5vSQ&sig2=iZESUbx8YzvmilQwkPHmCA&bvm=bv.50768961,d.aWc
http://nepo.com.br/2013/08/19/por-que-a-escolar-nao-muda/images-72/
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da espécie atual, criada para atender 1 bilhão de pessoas está em crise com a chegada de 

7 bilhões. 

As organizações estão iniciando um forte processo de questionamento do 

seu modelo piramidal e hierárquico. Ou seja, a crítica da escola não 

virá MAIS APENAS pelos filósofos e educadores alternativos, como foi 

no passado, mas já começa dentro do próprio processo de reforma do 

sistema, que já aparece fortemente (vide Ken Robison) que tem tido 

muita aceitação nos EUA, pois fala-se de inovação, de sair da caixa. 

Precisamos de uma nova escola mais filosófica, na qual a verdade que 

vem de fora precisa ser questionada, não aceitando o preceito platônico. 

 

Freire 

A nova governança da espécie, como temos visto, é relacionada ao tamanho da 

população, que, por sua vez, exige um ambiente de conhecimento produtivo e cognitivo 

mais dinâmico. 

A mudança da escola de Dewey e Freire eram pertinentes, mas estavam fora de época, 

pois nasceram e cresceram ao longo do que chamo de momento de consolidação de um 

modelo de governança da espécie, que agora, de novo, está se alterando. 

A nova escola terá como obrigação acompanhar o novo modelo de 

governança, que está longe de ser com mais tecnologias. A base da 

discussão da nova escola é o questionamento, feito por Dewey, do 

modelo platônico da verdade feita fora da sala e não dentro dela, 

formando um cidadão mais ou menos crítico! 

Ela  vai preparar o cidadão/cidadã para um novo modelo de organização mais próxima do que é um 

Google da vida, extremamente criativa e mutante. Haverá a necessidade de um aluno mais 

questionador, mais inovador e mais criativo. 

Isso para mim é límpido e claro como um dia de sol em Ipanema. 
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Estamos vivendo o ciclo de expansão, no qual a sociedade vive um movimento de 

releitura e de questionamento. 

Minha dúvida, porém, é de outra ordem e mais macro. 

Pelo que vejo, temos ciclos humanos tecno-cognitivo de expansão e retração, que 

variam conforme a demografia e, por sua vez, impelidos por ela, as mudanças das 

tecnologias cognitivas. 

Será que quando voltarmos a consolidação/retração, iremos de novo procurar uma 

escola platônica? Ou essa procura de eterno questionamento se fixará? A história nos 

mostra que a escola questionadora será apenas um suporte para elevar-nos a uma nova 

governança e depois os novos dirigentes farão de tudo para manter o status quo, 

procurando um controle da nova mídia e, por sua vez, da própria escola. 

Platão assim teria um botão ON-OFF? 

Quando precisamos mudar a governança da espécie é OFF e vice-versa? 

Não sei, pesquisando e pensando. 

Não quer ajudar? 

Que dizes? 
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Da impossibilidade do diálogo diante de verdades 

absolutas 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/ 

Versão 1.0 – 15/08/13 

 

A base de criação de espaços de diálogo em ambientes de conhecimento exige, antes de 

tudo, que a verdade absoluta seja questionada. 

Temos uma tradição das escolas religiosas pós medievais que criaram a 

filosofia das atuais, na qual há uma verdade inquestionável que vem de 

cima, de Deus, e que as pessoas precisam conhecê-la para disseminá-la. 

A verdade é absoluta, pois não há diálogo com Deus, pois eles escolheu alguns para 

disseminar seu pensamento e são eles que multiplicam (eram padres e agora 

professores, tutores, palestrantes). 

O modelo foi adotado pela sociedade, pois se encaixa bem em uma 

sociedade, que visa a conservação do modus operandi, de organizações 

verticais, no qual um grupo pequeno no topo pensa e o resto abaixo 

apenas executa sem questionar – ou seja, uma sociedade com forte 

controle de ideias. Não, não falo só de Brasil, mas de todo o mundo. 

 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/
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O modelo atual de verdades absolutas parte do principio de que  ”Ele” chamou alguém 

para conversar e psicografou sua mensagem para os “escolhidos” que, na sequência, 

foram repassando para autoridades no menor escalão. 

Os saberes foram divididos em assuntos, não mais em problemas, para – 

teoricamente – facilitar a passagem, mas basicamente para conservar e 

reproduzir o modelo, pois o objetivo não é/era aprender para mudar, no 

qual problemas seriam mais eficazes, mas aprender para repetir, 

conservar. Tal demanda vem de uma sociedade/organizações verticais 

que aprenderam a viver e produzir em um mundo com ideias fortemente 

controladas e, por causa disso, mais estável. 

O modelo que aprendemos de espaços de saber são de reprodução de um conhecimento 

inquestionável. Isso é/foi plantado desde criança e estabeleceu os métodos que temos 

hoje e não é só na escola. Em treinamentos corporativos, palestras, encontros, temos 

alguém que fala, que sabe mais e os que escutam –  o Power Point é a ferramenta 

principal para a disseminação deste modelo 

 

Hoje falamos em escola mais aberta, colaborativa, em inovação nas organizações, mas a 

base do problema é o modelo de governança analógica da sociedade e das organizações 

verticais e conservadoras. Só mudam, a partir da reunião de um “concílio” de cardeais e 

não com a troca com os fiéis, pois os fiéis precisam apenas ter fé na verdade  e os que 

eles pensam (e dizem nos “confessionários”) não altera a palavra Dele. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/verdades/
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Note que quando falamos em diálogo e se começa a entrar em um mundo 

de ideias descontroladas e mais instável, começa-se a ver que o veneno 

que distribuímos foi numa dose muito acima da aceitável! 

A falta de diálogo nos ambientes de conhecimento, nos levou a um aprendizado baseado 

em assuntos e não em problemas e, portanto, na sequência: sem diálogo e, por sua vez, 

na falta de prática de construção de teorias, filosofias e metodologias mais conscientes, 

por fim, na capacidade de troca de argumentos. 

Resumo da opera: estamos COMPLETAMENTE DESPREPARADOS 

para lidar em um mundo instável, em que se exige conversa, 

aprendizado coletivo, inovação e troca de argumentos o tempo todo – 

vide a dificuldade de se conversar no Facebook. A mídia de massa adora 

dizer que lá só se fala besteira, mas aquilo não é a gripe, mas apenas a 

febre da gripe do controle de ideias dos últimos 200 anos!!! 

 

Nossa taxa de abstração e capacidade de comunicação está no rodapé 

da porta! O atual modelo da falta de conversa foi muito bem plantado 

cognitivamente e afetivamente nas pessoas. 

 Não se pergunta para alguém sua opinião, se não se quer ouvir. 
 E não se ouve alguém se não há espaço para mudar, mesmo que o que se escute faça sentido; 
 Pior, quando se tenta escutar, ninguém consegue argumentar e dialogar, pois não 

fomos preparados para lidar com esse ambiente mais horizontal. Um caos! 

Ou seja, é um projeto integrado, novos ambientes de ensino para uma nova sociedade 

em novas organizações. Uma coisa puxa a outra e uma coisa impede a outra. Dessa 

maneira. Se pensarmos uma nova escola para a atual sociedade, não faz sentido. Assim, 

como não faz pensar a nova sociedade emergente com a atual escola. Temos que 

criar zonas de inovação para sair dessa sinuca de bico. 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnepo.com.br%2F2012%2F07%2F25%2Fzonas-2-0-de-inovacao%2F&ei=yUMOUvHUDoa29gTN9oDAAQ&usg=AFQjCNFEXj-mueu5_BNRKUibFB9vEKW_2A&sig2=6VdrIVD--vn8ONQuq3BqiQ&bvm=bv.50768961,d.eWU
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Consegue-se tal controle através da criação de um respeito pela autoridade que chega, 

pois “ela sabe” e você “não sabe” e precisa ter humildade para aceitar o que ela diz, 

mesmo que diga algo que já mudou, ou que diga de uma forma que não faça sentido, ou 

seja completamente inútil para a vida lá fora. 

Quando pensamos em novos ambientes de ensino, fala-se tudo, coloca-se a tecnologia que for, cria-se o 

cenário que for, mas não se muda a relação da verdade absoluta x ambiente apenas receptor de verdades e 

não produtor das mesmas. 

Ou seja, construímos ambientes de repasse de conhecimento para 

“transmitir” e não produzir conhecimento. Um ambiente de diálogo 

pede que se converse para pensar, analisar problemas relevantes e, a 

partir daí, construir saídas, baseada em argumentos. Precisamos 

retornar ao racionalismo pós medieval, no qual iremos, de novo, 

repensar como pensamos e ver que o modo que pensamos hoje é fruto 

das ideias plantadas, emocionais, baseado na falsa-aparência das 

autoridades e não pensadas por cada um. Por isso, pede-se TRANS-

aparência, o que está além do que se vê. 

Estamos saindo de ambientes de ensino neo-medievais para  neo-digitais-iluministas. 

Assim, pensar em modelos mais horizontais de ensino e mais dialógicos, 

significa romper com algo muito básico da sociedade, a ideia da 

verdade divina que vem do alto, da qual todos devemos seguir sem 

questionar e repetir. É o modelo da governança atual vertical analógica 

para a nova governança digital mais horizontal, na qual as organizações 

não dizem sozinhas como se faz, mas fazem junto com os colaboradores 

e consumidores. A nova escola tem que preparar os jovens para ESTE 

NOVO MODELO DE ORGANIZAÇÕES. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/images-62/
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O caminho vai ser longo, mas é emergencialmente necessário! 

Por fim, posso afirmar que tecnologias cognitivas definem o modelo dos ambientes de 

conhecimento com mais ou menos diálogo, pois quando elas aparecem vêm para 

desconstruir a sociedade e montar modelos de escolas abertas, como foram os 

aprendizados iluministas bem dialógicos, antes de massificar e verticalizar como foi 

feito pós-Revolução Francesa. 

Agora, estamos vivendo essa passagem da demanda da sociedade pela volta da escola 

mais aberta para lidar comum mundo mais instável, que pede cidadãos mais inovadores. 

Mas isso vou desenvolver depois. 

É isso, que dizes? 
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A educação que precisamos 

http://nepo.com.br/2013/07/08/a-educacao-que-precisamos/ 

 

Nós não somos um só; 

É preciso saber administrar nossos fantasmas; 

O problema entre fatos e percepções; 

A invisibilidade da mídia; 

A ditadura cognitiva; 

A educação transformadora; 

Educar para empreender, inovar e ter visão estratégica. 

Lições do flime “Hanna Arendt”. 

Veja aqui. 

  

http://nepo.com.br/2013/07/08/a-educacao-que-precisamos/
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