Chat com Luiz Algarra
“As relações entre educação, sociedade e trabalho”
Luz Algarra
Aqui estamos!
Sonia Bertocchi
Boa tarde a todos...
Luz Algarra
Boa tarde, amigos.
EIE
Boa tarde!
Carla Ruiz
Hola, buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos.
Encuentro Educación 2012 - 2013
Boa tarde!
Cybele Meyer
Boa tarde a todos
Breno Trautwein
Mas tche, mas uma baita de uma boa tarde a todos
Sonia Bertocchi
um chat bilíngue será ótimo ... bienvenidos
Luz Algarra
O povo está chegando!
Sonia Bertocchi
Sim, Luiz ... de iberoamérica... que tal se cada um dissesse de onde é?
Renata Mandelbaum
Olá, boa tarde! Renata, de São Paulo, Brasil.
Luz Algarra
Eu sou de São Paulo, Brasil.
Breno Trautwein
Breno, de Curitiba/Blumenau. Que tema complexo este d chat!
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Cybele Meyer
Olá para todos, sou de Indaiatuba, interior de SP - Brasil
Sonia Bertocchi
Sônia ... estou agora em Indaiatuba... uma cidade do interior do Estado de São Paulo
– BR
Sandra Sainz
Oiiii desde Madrid
Sonia Bertocchi
Aída?
NIDIA MAGANI
Olá, boa tarde!!! de Mar del Plata - Argentina!!!
Luz Algarra
Por onde começamos?
Breno Trautwein
Sociedade, educação e trabalho. Vamos de Chomsky .... eucação como formação ou
como doutrinação?
Sonia Bertocchi
Que tal por: O quê e como ensinar e aprender na sociedade digital?
Sonia Bertocchi
ótimo, Breno ...
EIE
A grande questão do Encontro Internacional de Educação é: Como deveria ser a
educação para o século XXI?
Breno Trautwein
Dentro do tema, mantendo o capital como "doutrinador"e não "coaborador"da
sociedade, a educação e o trabalho ficam sem prespectiva.
Mary Grace P. Andrioli
Olá sou Mary Grace, do Instituto Paramitas, São Paulo
Luz Algarra
Creio que na configuração social em rede a possibilidade de doutrinação fica cada vez
mais difícil. Considerando a rede como uma oposição ao broadcasting.
Luz Algarra
A educação para o século XXI já esta sendo, já ocorre. Talvez a questão seja, quando
as instituições se darão conta disso e começarão a incorporar este cenário no design
de seus processos de aprendizagem?
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Renata Mandelbaum
Concordo com o Luiz, hoje para além do capital estamos entrando numa era cada vez
mais social
Breno Trautwein
O capital e a rede estão em rota de colisão,e o mais forte ainda é o capital.
Luz Algarra
As novas profissões, que estão surgindo das novas demandas, que surgem da
resposta dos consumidores às infinitas possibilidades que a tecnologia traz, deverão
pressionar as instituições para um nova proposta de educação.

Sonia Bertocchi
Vide a capitalização dos ambientes de rede mais usados pelos jovens ...
Maristela Aparecida Iope de Alcâ
Boa tarde sou Maristela do Centro Digital de SCS
Breno Trautwein
Concordo Luiz, propostas de novos modelos de ensino estão sendo incorporados, mas
estão sendo em estruturas hierarquicas de educação que tentam molda-los a
hierarquia.
Renata Mandelbaum
Luiz, traga para nós alguns exemplos dessas novas profissões
EIE
e dessas novas propostas de educação.
Sonia Bertocchi
Mas, timidamente, começam a pipocar aqui e ali propostas de verticalização tanto no
presencial como no online ... isso já é um alento
Luz Algarra
Uma profissão que está emergindo é a de Community Manager, ou Gestor de Redes
Sociais.
Mary Grace P. Andrioli
propostas mais horizontais sempre existiram... independente das possibilidades (ainda
maiores) que as TIC nos trazem... porém, por que ainda é tão desafiador colocá-las
em prática na escola?
Sonia Bertocchi
sorry, de horizontalização ...
Breno Trautwein

3

E o estão com mais enfase, rapidez e fluência no ensino privado, que continua
preocupado com formar empregados para os novos empregos e não novos
pensadores/realizadores/inovadores, matendo assim a hegemonia do capital sobre a
sociedade.
Sonia Bertocchi
Há uns 3 anos, criamos uma comunidade para formar gestores de comunidades... foi
com professores da rede municipal de São Paulo ...
Cybele Meyer
Acredito que toda mudança que se espera da escola, exige tanta burocracia que
acaba chegando quando a característica principal da mudança (inovação) não existe
mais.
Luz Algarra
Um exemplo de experiência de aprendizagem aberta é o Hub Escola de Inverno.
http://www.the-hub.com.br/hubescola/
Maristela Aparecida Iope de Alcâ
Não podemos ser pessimistas.
Sonia Bertocchi
A escola Campos Salles, na favela de Heliópolis, tb é um exemplo de que essa
verticalidade pode mudar ... o diretor de lá derrubou as paredes literalmente ...
Mary Grace P. Andrioli
Por que o Hub Escola é um exemplo de aprendizagem aberta Luz, conte-nos um
pouco mais, sobre o que podemos aprender com esta experiência
Luz Algarra
Mary, eu abandonei a discussão sobre os motivos que levam as escolas a resistir.
Este diagnóstico se tornou irrelevante para mim, na medida que esta pergunta não
está sendo feita pelos gestores da educação. Responder isto do lado de fora da escola
não leva a nada.
Breno Trautwein
temos o exmeplo do ensino privado que, apesar da burocracia, é mais ágil que o
público em inserir novas propostas de educação, incorporando midias sociais por
exemplo, mas com foco na formação de mão obra para o "novo"mercado de trabalho e
não na formação de pensadores/inovadores/cidadania.
Mary Grace P. Andrioli
então talvez a pergunta seja: quais as possibilidades ou razões das escolas que
resolvem persistir? talvez um cenário mais animador...
Luz Algarra
A revitalização das escolas será um processo histórico gradual. A resistência é
enorme. Agora mesmo, temos escolas comprando IPADS e utilizando na lógica
tradicional de comando/controle, percebe?
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Mary Grace P. Andrioli
a experiência do Heliópolis é bem interessante... nesta mesma linha caminham a
escola Lumiar e também a Amorim Lima, seguindo o exemplo da escola da Ponte em
Portugal...
Renata Mandelbaum
Breno, concordo que o mercado de trabalho influencia o trabalho nas escolas, mas
sabemos que há muitas experiências que conseguem sair um pouco dessa
perspectiva que você coloca. Por outro lado, o mercado de trabalho, constituido como
está tem a ver com a forma como a nossa sociedade está organizada
Sonia Bertocchi
A revitalização da escola já era uma tarefa antes das TIC ... foi dever de casa que não
foi feito.
Luz Algarra
O ensino privado responde ao cenário da competição de mercado, por isto está um
pouco mais atualizado no uso das TIC. Mas o essencial, que é trazer para a escola o
espaço horizontal da aprendizagem em rede, isto ainda é um tabu.
Mary Grace P. Andrioli
sim Sonia, com certeza!
Renata Mandelbaum
Sem dúvida
Renata Mandelbaum
as tecnologias só demonstram isso com mais força
Sonia Bertocchi
Sim, Mary ... e agora o GENTE, no Rio ... na Rocinha... em fase de planejamento
ainda ...
Luz Algarra
Outra profissão que está surgindo com força nas empresas é Designer de Inovação.
Uma atuação transversal.
Mary Grace P. Andrioli
embora quando falamos de ensino privado, famos também de um grupo seleto de
escolas e não da rede privada como um todo... foi feita uma pesquisa recente que
mostra que muitas escolas públicas também superam as escolas privadas em
tecnologias..
Sonia Bertocchi
Concordo com o Luiz ... escolas privadas só tem mais dinheiro ... no geral, a
mentalidade é a mesma ... não se vê inovação pedagógica
Luz Algarra
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Isso mesmo, Mary. Estamos destacando alguns exemplos pioneiros, mas o ensino
privado também é jurássico.
Mary Grace P. Andrioli
sim... essa é a materia a qual me referi (apenas para olhar depois e não esquecermos)
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-05-20/escolas-privadas-sao-menosequipadas-que-publicas.html
Renata Mandelbaum
Los que son de otros paises, nos pueden contar un poco de su realidad sobre el tema?
Maristela Aparecida Iope de Alcâ
Isso é verdade Mary, sou de São Caetano do Sul, trabalho com escolas públicas e
nossa área de tecnologia é bastante desenvolvida.
Sonia Bertocchi
Mas precisamos ver como foi feita essa avaliação de tecnologia nessas escolas ... em
equipamento elas ganham, certamente ...
Luz Algarra
De qualquer modo as pessoas, os jovens, estão conseguindo se qualificar em
profissões novas sem o auxílio direto das escolas. E o pior, sem certificação.
Mary Grace P. Andrioli
mas pior ainda, é sermos jurassico nas questões pedagógicas...
EIE
Mas qual o uso concreto dessas tecnologias nas escolas?
Daisy grisolia
Pior ou melhor? Eles estão encontrando, ou melhor criando os próprios caminhos...

Maristela Aparecida Iope de Alcâ
Essa integração é difícil, mas deve existir. E se insistirmos conseguimos alguns
resultados.
Sonia Bertocchi
O problema que vejo é já na terminologia: o uso da tecnologia... qdo o mais adequado
seria a inserção em uma cultura ... a digital ... com todas as suas implicações ...
Renata Mandelbaum
De certa forma estamos vivendo um momento histórico, em alguns anos essa
conversa estará obsoleta, é uma troca de gerações
Luz Algarra
Tecnologias digitais são usadas a serviço de uma pedagogia arcaica, e as tecnologias
sociais, participativas, não tem nenhum espaço nas escolas.
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Mary Grace P. Andrioli
penso que isso mostra o quanto é possível aprender também fora da escola e o
quanto as tecnologias podem facilitar este acesso. Por outro lado seria nosso papel
trazer isso, toda esta realidade para dentro da escola, ampliando as oportunidades...
Daisy grisolia
para isso é preciso de uma escola aberta à inovação...
Breno Trautwein
Mas as mesmas tecnologias podem ser usadas para manter a estrtura de doutrinação
.....
Renata Mandelbaum
Sem dúvida, são novas demandas que se abrem, nosvas oportunidades. As
universidades já estão começando a criar cursos nessas novas áreas
Maristela Aparecida Iope de Alcâ
É verdade, não basta discutirmos a dificuldade da utilização das tecnologias na escola,
seria melhor discutirmos os sucessos já realizados.
Sonia Bertocchi
E mostra o quanto a escola tem que olhar para fora... para o mundo ... a frase é meio
clichê, mas é isso... a escola ignora o mundo
Breno Trautwein
travou
Daisy grisolia
enquanto a escola discute, o aluno já está se apropriando e reinventando as
utilizações de toda a tecnologia...
Luz Algarra
Concordo com Breno, as tecnologias não trazem a resposta, inclusive porque estão
sendo formatadas e configuradas com uma série de restrições no ambiente escolar.
Tablets que só navegam em redes fechadas e coisas do tipo.
Daisy grisolia
vejam que os laboratórios de informática já ficaram totalmente obsoletos frente aos
móbiles
Juan Pardos
é precisa uma mudança...
Daisy grisolia
e enquanto as organizações fecham em plataformas mais restritivas os alunos abrem
suas comunidades por conta própria no FB, Twitter ou qualquer outra rede da moda
Mary Grace P. Andrioli
é importante destacar que há alunos, pessoas que se apropriam... mas isso não é
natural que aconteça com todos... daí a importancia da escola e/ou de outras
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instituições que possam mostrar o potencial da aprendizagem em rede, das
tecnologias sociais...
Breno Trautwein
Concordo Daisy, é impressionante a velocidade com q as novas gerações mudam o
panorama de interação.
Sacnite Eloina Farrera Anza
Concordo com você, a escola deveria estar na vanguarda dos avanços tecnológicos e
contextualizar dia dos alunos dia
Sonia Bertocchi
Não sei se não é natural, Mary ...
Daisy grisolia
um ensina o outro, sem manual e sem tutorial e isso apavora quem dirige as
organizações e a aprendizagem
Luz Algarra
Nào creio que a transição geracional resolva este conflito. Os mais velhos estão
conseguindo resistir bravamente ao empoderamento dos jovens.
Mary Grace P. Andrioli
se todos se apropriassem Sonia, nem precisariamos discutir isso ou trabalhar com o
que trabalhamos...
Mary Grace P. Andrioli
seria ótimo se já estivessemos assim...
Daisy grisolia
basta ficar meia hora em um infocentro para ver o que um menino de 14 15 anos é
capaz de fazer, aprendendo só com os amigos
Sonia Bertocchi
Ninguém nos pergunta se queremos entregar a declaração do IR via Internet ...
decidem e... todos entregam ... sem formação pra isso ... Todos tb operam caixa
eletrônico...e outros dispositivos ...
Daisy grisolia
os experimentos de Sugata Mitra estão mostrando isso com muita veemencia
Luz Algarra
As gerações anteriores se preparavam para ter uma profissão, hoje os jovens estão
prontos para viver três ou mais profissões durante suas vidas.
Mary Grace P. Andrioli
nem todos fazem sua própria declaração... conheço muita gente com formação igual a
nossa e mesmo facilidade de uso igual ao nosso que paga para alguém fazer...
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Sonia Bertocchi
Ás vezes sinto uma hipocrisia entre os professores... estão no FaceBook, mas não
querem colocar seus alunos em rede para desenvolver um projeto, por exemplo ...
Daisy grisolia
Não é preguiça e resistência pura?
EIE
Verdade, Luiz. Nesse sentido e com toda essa discussão de inserção das tecnologias
nas escolas e, consequentemente, na educação, será que seríamos capazes de
pensar a postura do jovem estudante diante disso tudo?
Sonia Bertocchi
E o currículo? Sem uma reforma curricular, teremos a formação para as novas
profissões?
Daisy grisolia
Estamos trabalhando em uma Universidade que atende a uma população com muitas
dificuldades. Não temos problemas com os alunos, temos grandes dificuldades com os
professores...
EIE
Em que sentido essas dificuldades, Dayse?
Luz Algarra
Muitos jovens já estão usando a experimentação como alavanca de formação
profissional e o empreendedorismo como dinâmica de construção de novas profissões.
Luz Algarra
Daisy, querida! Quem bom te encontrar...
Sonia Bertocchi
O currículo atual está a serviço de um tipo de formação profissional ... Vc acha que
sem reforma a escola pode colaborar na formaçõ para essas novas profissões, Luiz?
Daisy grisolia
Financeiras e de formação...ensino médio público, dificuldade de leitura, portugues,
matemática...e eles tiram a informática de letra, com muito pouca oorientação!
Luz Algarra
O professor não se sente seguro para abandonar seu modelo mental e investir em um
novo cenário. Até porque ninguém investe nele, certo?
Daisy grisolia
Bom estar aqui com vcs Luiz Algarra, Sonia Bertochi e todos os outros
participantes...desculpas pelo atraso!
EIE
Mas será mesmo preciso que o professor abandone seu modelo mental de ensino?
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Sonia Bertocchi
Daisy, mto bom encontrar vc aqui ... conversa boa ...
Daisy grisolia
Perfeito...quando mostramos que o papel dele deve evoluir a reação é de pânico! E a
resposta é não tenho tempo para isso. Ele sequer percebe como a tecnologia pode
ajudar a otimizar suas atividades
Sonia Bertocchi
E qual esforço ele investe nele mesmo?
EIE
Como se dá a síntese entre a inserção do digital e do conteúdo presencial, na lousa?
Luz Algarra
Uma frase que surgiu nos encontros de Novas Profissões que fizemos no ano passado
e que me marcou foi esta: Não mais trabalhar para as pessoas, mas com as pessoas.
Breno Trautwein
Temos que apostar nos novos professores que já virão, ou até já vem, com a dinamica
da internet e midias sociais. o problema é a falta de alunos nos cursos de licenciatura.
Daisy grisolia
Eu acho que as vezes ele não tem mesmo tempo para nada, mas tem a percepção de
que está perdendo terreno, autonomia, poder...
Breno Trautwein
Não mais trabalhar para o capital, mas com o capital!
Daisy grisolia
Sim Breno!!! Essa é a revolução total...mas aí esbarramos nas organizações e na
forma como o professor é contratado hoje em dia - hora/aula é um crime contra a
educação, pois o professor só ganha se estiver em sala]
Luz Algarra
Perfeito, Breno!
Breno Trautwein
Meu chat esta travando.
Mary Grace P. Andrioli
concordo Luz, acho que são varias "pessoas' envolvidas na mudança... não é possível
sozinho, ou uma única categoria ser responsabilizada por todo esse processo...
Daisy grisolia
Todo o trabalho de preparação, avaliação, pesquisa está excluído como trabalho...ou
pior ainda sub-remuenrado
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EIE
Exato, Luiz, Mary. Muitas escolas ainda não têm acesso à banda larga, por exemplo.
Mary Grace P. Andrioli
eu atuava em laboratório de informática, bem no comecinho em uma prefeitura, e
ainda sem internet
Eliud Rafael Azocar Muñoz
buenas tardes, alguien me podria informar un poco sobre el encuentro presencial que
se efectuara en caracas - venezuela
Breno Trautwein
Mas este novo professor, com o tempo será o Gestor e assim caminhara a mudança.
Mary Grace P. Andrioli
era realmente dificil e gastava boa parte do meu tempo salvando sites em casa, para
levar aos alunos...
Mary Grace P. Andrioli
porém nao acho que se possa exigir isso de um professor, com familia, filhos em casa,
etc... naquela época eu tinha outro tipo de vida... acho que só podemos cobrar aquilo
que realmente é digno exigir de todos... senao vamos sempre contar apenas com
voluntariado, boa vontade de alguns...
Daisy grisolia
E aí temos outro problema grave Breno...ser gestor pede uma formação diferente de
ser professor - é preciso entender de educação, mas é preciso entender de gestão
também!
Mary Grace P. Andrioli
exato Daisy!
Daisy grisolia
Gestor não é alguma coisa que se vira só por ter mais anos de sala de aula. Essa
experiência é importante, mas outras competências precisam ser conquistadas
também...
Daisy grisolia
E vc tem razão Mary Grace...não se trata de volutariado, nem sacerdócio é trabalho e
precisa ser dignamente remunerado...
Sonia Bertocchi
Currículo, políticas públicas, cultura ...
Sonia Bertocchi
Será que nossos amigos de língua espanhola estão nos acompanhando?
Renata Mandelbaum
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Esperamos que sim. A conversa está muito interessante.
Sonia Bertocchi
Por supuesto ...
Juan Pardos
encantado con las ideas propuestas
EIE
Eliud, envíe un mail a alejandrai.gonzalez@telefonica.com

Daisy grisolia
Que educação a sociedade quer? Ou precisa? Não estaria na hora de parar de tentar
remendar e efetivamente voltar para a definição de princípios? Inovação disruptiva
para valer?
Luz Algarra
Vale trazer a pesquisa O SONHO BRASILEIRO como exemplo da expectativa dos
jovens do Brasil em relação ao futuro. http://osonhobrasileiro.com.br/
Renata Mandelbaum
De donde eres, Juan? Cuentanos un poco como va ese tema en tu pais.
Eliud Rafael Azocar Muñoz
Gracias!
EIE
Dayzi, uma boa pergunta!
EIE
Uma educação voltada para o mercado de trabalho? para a universidade?
Daisy grisolia
Será a vida só trabalho? Só esta dimensão importa?
EIE
para a formação cidadã e social?
Juan Pardos
soy español mais estou a percibir. Eu tambem acho precisa a mudança
EIE
Obviamente, não.
EIE
E esse é o ponto!
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Sonia Bertocchi
Daisy agora tocou no ponto central ... filosófico
EIE
Ao conversar com alunos do terceiro ano, não raro, o único assunto é: vestibular.
Luz Algarra
O mercado de trabalho também está perdido no atual cenário. Os profissionais de RH
buscam novos paradigmas mas ainda conservam seus compromissos com os velhos
resultados.
Sonia Bertocchi
E quase nunca a gente vai ao princípio ... tvz por isso tenhamos tantas dúvidas ...
Daisy grisolia
E o que oferecemos aos jovens estudantes como alternativas/complementos para uma
vida cidadã -estou cada dia mais convencida de que esse foco intenso na questão
trabalho está nos fazendo esquecer da formação das pessoas...
Renata Mandelbaum
Sem dúvida não, Daisy. Mas a escola deve refletir sobre isso também com os alunos.
Se o mercado de trabalho está organizado de tal forma, é porque a sociedade está
organizada assim. A escola não pode se apartar de tudo isso, mas sim, trazer a
discussão.
NIDIA MAGANI
SIM. Muito interesante ... É mais fácil falar do que escrever, tenho medo dos erros da
Argentina ...
Luz Algarra
O vestibular ainda é muito importante, mas de longe tem o significado que teve para a
geração anterior.
Sonia Bertocchi
Pensamos + na escola que queremos ... e menos no ser humano que queremos ...
Renata Mandelbaum
Em que sentido, Luiz?
EIE
Poderíamos, então, pensar nesse princípio. Qual o princípio da educação? E como ele
está em relação a sociedade digital?
Daisy grisolia
Sentido...falta sentido...os alunos do EM abandonam não por dificuldades mas porque
não conseguem entender para que serve...
Luz Algarra
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Antes o vestibular era o único funil de acesso à universidade e ao mercado.
Renata Mandelbaum
Com certeza, Daisy.
Renata Mandelbaum
É verdade, Luiz. Hoje há as novas alternativas...
Sonia Bertocchi
O mercado tb está mudando ...
Daisy grisolia
LUIZ Algarra...nas particulares, vc marca o dia e hora que quer fazer vestibular, vai lá
preenche meia duzia de papeis e está dentro...
Sonia Bertocchi
novos modelos de negócios ...
Luz Algarra
Hoje é possível diblar o exame vestibular e buscar alternativas. Exceto para as
profissões clássicas como medicina, etc
Renata Mandelbaum
É um bom ponto.

Breno Trautwein
O "diploma"ainda é importante dentro de estruturas hierarquizadas.
Daisy grisolia
é a industria da educação...e a venda de um sonho que depois não se realiza pela não
aquisição das competências exigidas...
Sonia Bertocchi
novos modelos de negócios ...exigem novos modelos de profissionais ...
Luz Algarra
E nas públicas temos o ENEM e as cotas, que são brechas pequenas mas estão aí.
Luz Algarra
Os cursos de tecnolólogos também estão crescendo. Uma alternativa ao vestibular.
Daisy grisolia
E aí aparece uma coisa nova, chamada web, onde vc pode aprender o que quiser,
com que quiser...e subverte completamente esta ordem...isto está só começando.
Hoje já é possível acessar todos os conteúdos do MIT e de muitas outras escolas de
renome
Breno Trautwein
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Educação 70/20/10, so 10% é adquirida no ensino formal, mas é nele que se criam as
estruturas mentais para poder obter os 70% durante a vida laboral.
Luz Algarra
Pois é Daisy, concordo 100%. Por isso creio que o que falta hoje é a certificação.
Daisy grisolia
e estudar na sua velocidade, na intensidade e profundidade que achar necessário isso muda tudo
Luz Algarra
O MIT não certifica. Nem tem um parceiro no Brasil que certifique.
Renata Mandelbaum
Opa, mas isso quer dizer que o papel do professor será cada vez mais obsoleto?
Daisy grisolia
A certificação nos moldes da OPEN University?
Luz Algarra
O autodidatismo está fazendo história, à margem do cenário oficial.
EIE
Concordo, Breno.
Daisy grisolia
O professor terá outros papeis Renata...será curador, interlocutor, animador...mas
detentor da verdade e de todo conhecimento...não mais!
Sonia Bertocchi
Renata, o desse professor de hoje... sim, tende a acabar ... lembra do que o Sugata
Mitra falou?
Luz Algarra
Por exemplo, a OPEN University traz uma resposta para a certificação, de algum
modo.
Breno Trautwein
Voce faz um mestrado lá fora e, se for possível de ser aceito, tem q se pagar pelo
reconhecimento em uma universidade nacional ....... PQP!
Daisy grisolia
Mas quem pede algum documento na hora de trabalhar....as pessoas querem saber se
você sabe ou não resolver os problemas...
Luz Algarra
Calma, Breno, pornofonia não resolve. Heheheh...
Breno Trautwein
Enquant isto vc faz vestibular pela internet nas IES privadas ....
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Renata Mandelbaum
Me lembro da fala do Sugata Mitra, sim. Acredito que o papel do professor tende a
mudar, mas não vejo como acabar. Os cursos do MIT, Open University tem um
professor por trás.
Breno Trautwein
Dsculpem, ..... Vou tentar me controlar....
Daisy grisolia
Quando faz...em muitas privadas basta passar por lá e assinar a ficha
EIE
mas sempre avaliam um currículo antes de saber sobre essa capacidade de resolver
problemas ou não.
Daisy grisolia
O currículo de hoje tem muito mais relação com o que vc sabe fazer do que com os
cursos que frequentou!
Luz Algarra
Fique à vontade, Breno. Só estava brincando. ;)
Sonia Bertocchi
hehehehe ... Breno ...pode se soltar ...
Daisy grisolia
E temos os herois da web - que fugiram da universidade muito cedo e revolucionarm o
mundo...não podemos ignorar isso]
Renata Mandelbaum
É verdade, Daisy.
Luz Algarra
De modo geral as empresas estão ignorando as certificações. O RH tem encontrado
válvulas de escape para a contratação de profissionais competentes mas sem
certificação.
Sonia Bertocchi
Concordo, Daisy ...
Sonia Bertocchi
... e nossa atuação na rede tb conta mto na hora das contratações ...
Daisy grisolia
Não podemos confundir certificação com reserva de mercado Luiz...
Luz Algarra
Há um mercado negro de empregabilidade não-certificada instaurado no Brasil, creio.
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Breno Trautwein
Levando para a área do trabalho, temos a descrição de cargos, o plano de carreira, a
participação nos resultados. Um modelo se apropria do outro para satisfazer o capital
não participativo.
Renata Mandelbaum
E vale lembrar que a internet mudou a forma de busca por profissionais
Renata Mandelbaum
Linkedin
Renata Mandelbaum
Redes sociais em geral
Luz Algarra
Explica isso, Daisy, please.
EIE
Pensando esses heróis como alunos, qual deve ser as habilidades, competências e
apropriações que eles devem desenvolver?
Sonia Bertocchi
é isso, Renata ... por isso ter uma vida digital saudável tb conta na hora de conseguir
trabalho ...
EIE
em relação, por exemplo, às tecnologias e mídias sociais?
Daisy grisolia
Vamos lá Luiz....se eu quero uma certificação para verificar se o sujeito domina
determinados conhecimentos e habilidades é uma coisa....se a certificação for
prisioneira da industria do certificado, ou seja, só trabalha nisso quem fez o curso
comigo é outra coisa...e o limite é muito tênue
Luz Algarra
Infelizmente a principal habilidade que as empresas buscam nos profissionais de
redes sociais é a de tratar as métricas de visitação e exposição de marca.
22:03
Daisy grisolia
EIE - acredito que desenvolver a capacidade de resolver problemas, pesquisar,
pensamento crítico e criativo são competências transversais, necessárias em qualquer
ativifdade
Sonia Bertocchi
Luiz, isso se aplica a marcas ... para o educador, os critérios são outros ... podemos
dar visibilidade a nossos projetos, deixar nosso trabalho exposto ...
Luz Algarra
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Perfeito, Daisy. O que está acontecendo é que uma série de titulagens que antes eram
acessórias, hoie estão sendo validadas pelo RH. Nào precisa mais ter feito USP, um
bom MBA em uma escola de negócios de renome já basta.
Mary Grace P. Andrioli
também acho Re... perdi um pedaço mas concordo que sempre tem que ter alguém
por traz
Sonia Bertocchi
é como se a sala de aula ficasse com a porta aberta ... o que não acontece no
presencial: tudo se passa ali entre 4 paredes... os fracassos e os sucessos...
Mary Grace P. Andrioli
digo, trás
Daisy grisolia
Exato LUiz...quando eu trabalhava na FGV falavamos dos alunos que vinham para dar
up grade no diploma...e isso virou uma industria também
Mary Grace P. Andrioli
mesmo o conceito de autodidata... se aprendemos algo com um livro por exemplo,
lendo por meio da web... aprendemos graças as pessoas que escreveram estes
conteúdos... e de certa forma aprendemos com elas... se houver interação e
possibilidade de continuidade, melhor ainda...
Daisy grisolia
Sonia Bertocchi - a sala de aula cresceu...as paredes estão se diluindo...os humanos
aprendem entre si mediatizados pelo mundo - e isso não é novo, é só o bom e velho
Paulo Freire.
EIE
Gente, está muito producente este debate-chat, mas o nosso tempo está acabando.
Luiz e todos os demais participantes já poderiam ir concluindo.
EIE
Ressaltando, talvez, os aspectos mais importantes do chat.
Luz Algarra
O autodidata não aprende sozinho, tendo acesso aos conteúdos ele apenas define
sua trilha de aprendizagem com autonomia.
Renata Mandelbaum
De fato
Renata Mandelbaum
O papo está bom mesmo. O que fica para mim, como disse antes, é que estamos
vivendo um momento histórico, de transição. Novas profissões surgem, novas formas
de aprender, de ensinar, de buscar conhecimento
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Luz Algarra
Creio que falamos um pouco sobre educação, aprendizagem, escolarização e
mercado de trabalho. Bem variado, e tudo conectado.
Juan Pardos
muito obrigado. Foi muito animado!!!
Luz Algarra
Vou levar a experiência deste encontro com carinho. A alguns anos estes assuntos
estavam restritos a pequenos círculos, hoje estamos em público discutindo com o
apoio de grandes marcas!
Sonia Bertocchi
Abraço a todos ... uma tarde ótima!!!
Daisy grisolia
Menos fronteiras e muito mais conexões - abs a todos!
Luz Algarra
Obrigado a cada um de vocês e contem comigo no twitter: @lalgarra e em meu blog
http://www.luizalgarra.blog.br
Breno Trautwein
Fechando, sou Chomski desde pequenino. As coisas vão mudar lentamente na
educação, na sociedade e no trabalho. As redes estão ameaçadas pelas
hierarquização implicita do capital como gestor da sociedade. Mas a mudança é
inevitável!
Luz Algarra
Bjs libertários a tods.
Renata Mandelbaum
Obrigada por trazer a sua experiência, Luiz! Muito bom.
Daisy grisolia
E viva a mudança!!!
EIE
Luiz, a Fundação Telefônica agradece imensamente sua participação.
Luz Algarra
Valeu, amigos.
Sandra Sainz
Obrigada Luiz e obrigada a todos!! Abraços
Juan Pardos
obrigado! abraços
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Breno Trautwein
Agradeço a todos, e vamso conversando, aprendendo e mudando para poder mudar.
EIE
Obrigado a todos pela participação aqui. Continuem a acompanhar o Encontro
Internacional de Educação. http://encuentro.educared.org/
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