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 O livro se baseia nos resultados de duas 
pesquisas sobre o aprimoramento e reforma 
do ensino médio. 

 Essas pesquisas foram realizadas em 8 
escolas localizadas no Canadá e EUA. 

 Essa obra focaliza fundamentalmente a 
natureza, o impacto da aprendizagem e do 
desenvolvimento profissionais no ensino. 
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 A sociedade atual pode ser considerada como 
sociedade do conhecimento  e esta se 
caracteriza, sobretudo, por produzir 
economias do conhecimento que são 
estimuladas e movimentadas pela criatividade 
e a inventividade. 

 O autor afirma que o termo “ sociedade do 
conhecimento é equivocado, mas o mantém 
em função de sua utilização ampla e aceita. 
Para ele, o mais correto seria utilizar o termo 
sociedade da aprendizagem. 
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 As escolas atuais, uma vez que fazem parte 
dessa sociedade, deverão ter como norteador 
do processo ensino-aprendizagem, a 
criatividade e a inventividade. 

 Contudo, em lugar de estimular a criatividade 
a inventividade, os sistemas educacionais se 
tornam mais obcecados com a imposição e 
microgestão da uniformidade curricular. 
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 Em vez de missões ambiciosas baseadas na 
compaixão e na comunidade, as escolas e os 
professores têm sido espremidos na visão 
estreita dos resultados de provas, das metas 
de desempenho e da lista de classificação das 
escolas segundo os resultados dos seus 
alunos. 

 Em muitas partes do mundo, a busca 
justificada de padrões educacionais mais 
elevados degenerou para uma obsessão 
compulsiva pela padronização.  

AUTOR DONIZETE SARAIVA 



 
 Neste capítulo, o autor aponta a profissão do 

professor como paradoxal. 
 Paradoxo: profissão que deve gerar as 

habilidades e as capacidades necessárias ao 
fazer profissional na sociedade do 
conhecimento  e ao mesmo tempo lutar 
contra os resultados problemáticos dessa 
sociedade como o consumismo excessivo, a 
perda da comunidade e o distanciamento 
crescente entre ricos e pobres.  
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 Na Revolução Industrial os recursos do 
trabalho humano se deslocaram do campo 
para a cidade: superpopulação e miséria 
urbana. 

 Este fato provocou um re-direcionamento 
dos recursos voltados `a criação de grandes 
instituições da vida e do espaço públicos, tais 
como a educação, as bibliotecas públicas e os 
grandes parques municipais.  
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 A Revolução do conhecimento também tem 
provocado um re-direcionamento dos 
recursos, mas agora do setor público para o 
privado. 

 Os gastos em educação e o bem-estar 
públicos foram as primeiras baixas do Estado 
enxuto que as economias do conhecimento 
têm muitas vezes exigido. Os salários e as 
condições de trabalho dos professores têm 
estado estado entre os itens mais caros no 
topo da lista de baixas do serviço público. 
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 A profissão do professor vem sendo 
desvalorizada. 

 Os professores se encontram presos em um 
triângulo de interesses e questões conflitantes: 
1) catalisadores da sociedade do conhecimento, 
2)responsáveis por criar contrapontos `a 
sociedade do conhecimento e as suas ameaças 
`a inclusão e 3) ser baixas da sociedade do 
conhecimento em mundo onde as crescentes 
expectativas com relação `a educação são 
respondidas com soluções padronizadas, 
fornecidas a custos mínimos.   
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 Promover aprendizagem cognitiva 
profunda. 

 Comprometer-se com aprendizagem 
profissional contínua. 

 Trabalhar e aprender em equipes de 
colegas. 

 Tratar os pais como parceiros na 
aprendizagem. 

 Desenvolver e elaborar a partir da 
inteligência coletiva. 

 Construir uma capacidade para a mudança 
e o risco. 
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 Ensinar para além da economia do 
conhecimento significa desenvolver os valores 
e as emoções do caráter dos jovens, ressaltar a 
aprendizagem emocional na mesma medida 
que a cognitiva, estabelecer compromissos 
com a vida coletiva e não apenas com o 
trabalho em equipe de curto prazo e cultivar 
uma identidade cosmopolita que suporte 
tolerância com diferenças de raça e gênero, 
responsabilidade para com os grupos excluídos 
dentro e além da própria sociedade. 
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 Promover aprendizagem social e emocional, 
compromisso e caráter. 

 Aprender a se relacionar de forma diferente com outros, 
substituindo as interações esparsas por vínculos e 
relacionamentos duradouros. 

 Desenvolver identidade cosmopolita. 
 Comprometer-se com o desenvolvimento profissional e 

pessoal contínuo. 
 Trabalhar e aprender em grupos cooperativos. 
 Forjar relacionamentos com pais e comunidades. 
 Construir compreensão emocional. 
 Preservar a continuidade e a segurança. 
 Estabelecer confiança básica nas pessoas. 
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 Este capítulo mostra a experiência de 
uma escola bem sucedida: a escola 
de nível médio Blue Mountain, de 
Ontário. 

 Destaca-se, sobretudo, por ter desde 
a sua criação, seguido os princípios 
de uma organização de 
aprendizagem e de uma comunidade 
de aprendizagem. 
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 Esta escola promove equipes, envolve a 
todos no contexto geral de suas diretrizes, 
utiliza a tecnologia para promover a 
aprendizagem pessoal e organizacional, 
compartilha os dados e, com base no 
consenso, tomada de decisões, envolve os 
pais na definição das metas para os 
estudantes quando estes deixam a escola. 
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 A escola referida, além de ser uma 
comunidade de cuidado e solidariedade, 
caracterizou-se por ser uma comunidade de 
aprendizagem que dá valor diferenciado `a 
família, aos relacionamentos e `a 
preocupação com os outros do mundo. 

 Mas a reforma padronizada foi uma ameaça a 
essa escola, uma vez que reciclou as 
transformações em políticas e as direcionou 
de volta `a escola em formato rígidos que 
acabaram por tornar as mudanças inviáveis.  
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 O propósito deste livro foi o de apontar a natureza e a 
importância da sociedade do conhecimento. 

 Os professores devem preparar os jovens para ter sucesso 
na economia do conhecimento, com a finalidade de 
sustentar a própria prosperidade e a de outros. 

 Nossa prosperidade futura está diretamente relacionada 
com a nossa capacidade de inventividade, de aproveitar e 
desenvolver a nossa inteligência coletiva para os atributos 
centrais da economia do conhecimento, ou seja, para a 
inventividade, criatividade, resolução de problemas, para a 
cooperação, para a flexibilidade, para a capacidade de 
desenvolver redes e para lidar com a mudança e com o 
compromisso da aprendizagem para toda a vida. 
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 O livro apontou também as consequências da 
economia do conhecimento. Estas consequências 
pode ser percebidas em um mundo fragmentado 
que fragiliza as  comunidades, corrói os 
relacionamentos, espalha a insegurança e 
prejudica a vida pública. 

 Tendo em vista estes fatores prejudiciais, fruto 
deste tipo de economia, os professores devem 
ter como meta a preservação e fortalecimento 
dos relacionamentos. 

 As reformas educacionais têm visado a 
padronização insensível, o que torna quase 
impossível para muitos professores lecionar para 
a sociedade do conhecimento e além desta.  
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 A proposta apresentada neste livro é que se 
estabeleçam estratégias mais sofisticadas 
para a melhoria na sociedade do 
conhecimento, que combinem elementos de 
treinamento para o desempenho e de 
comunidade profissional em quase em 
todas as escolas, possibilitando um diálogo 
crítico desde o início, para impedir que o 
treinamento se torne seita complacente. 
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