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1. Novos paradigmas 
na comunicação

“Precisamos reinterpretar
o significado da palavra
‘comunicação.’ A pós
modernidade o alterou
bastante, e trouxe novos
paradigmas que
merecem nossa
atenção”

(Pág. 14)















A educação centrada 
no educador

• Personalidade do educador

• A cultura do ‘mestre’

• O patrimônio cultural está no educador

• A construção do ensino depende 
totalmente do educador



“me lembro das páginas 
amareladas da apostila 

usada pelo meu professor...”

(Dr. Paige)



























A tecnologia inaugurou uma nova 
era na comunicação. Não há 

como voltar.



A tecnologia trouxe 
novos paradigmas

• A estética do ensino foi alterada 
significativamente. Isso provoca 
expectativas até no layout de sala de 
aula;

• As ferramentas metodológicas 
necessariamente precisam incluir a 
tecnologia.

• A validação do saber e informação se 
tornou imediata.



2. Percepções sobre 
o aluno pós-moderno







O pensamento do aluno 
pós moderno

• Não estruturado

• Tempo de atenção 
reduzido 

• Altamente especulativo

• Exige comprovação 
visual da informação



A estética de ensino que 
o aluno pós moderno 
espera

• Clareza de discurso

• Informalidade

• Novos padrões de ‘sério e 
confiável’

• Pensamentos curtos 

• Sentido prático constante



“O mundo mudou, os alunos 
também. Teremos de alterar nossas

representações do mundo e do 
aluno” (GIMENO SACRISTÁN, 2005)



E O FUTURO JÁ CHEGOU





























Características gerais do aluno 
contemporâneo (Karoline Lewis)

• Discursos curtos

• Interatividade

• Voz x imagem

• Sentido imediato do que se ouve

• Temas relacionais

• Contemporaneidade

• Comprovação de informações imediata



O imaginário de comunicar
mudou radicalmente em
nosso tempo e isso alterou
não apenas a estética mas
também o tipo de
relacionamento entre
professor e aluno





UMA CÂMERA NA MÃO E 
UMA AULA NA CABEÇA

A trajetória 
empreendedora de 
Marco começa em 2009, 
com uma ideia muito 
simples: o então professor 
de física em cursinhos do 
Rio de Janeiro resolveu 
comprar uma câmera e 
filmar suas aulas para que 
mais alunos pudessem 
assistir. Para divulgar seus 
vídeos, criou um blog 
chamado Desconversa 
(que existe até hoje 
dentro do site do 
Descomplica) e um canal 
no YouTube.







3. ATUALIDADES NA 
COMUNICAÇÃO



Possibilidades em sala de aula

• Imagem / vídeo

• Sons / música

• Alteração no layout da sala de
aula

• Teatro

• Quadros digitais

• Interação via internet

• Softwares específicos





1. Whatsapp
2. Blogs
3. Bibliotecas 
virtuais
4. Aplicativos de 
conteúdo
5. Bíblias virtuais
6. Eventos ao 
vivo (vídeo 
conferências)



7. Postagem 
virtual de 
trabalhos
8. Vídeo-aulas
9. Bancos de 
dados virtuais
10. Pesquisas 
virtuais
11. Banco de 
duvidas virtual



EVENTOS AO VIVO VIA 
YOUVERSION



bible.com/e/2HmR



EVENTOS VIA LIVESTREAM

(Vídeo conferências)



EVENTOS YOUTUBE

(Vídeo conferências)



BÍBLIAS DE ESTUDO



BÍBLIAS DE ESTUDO



1. A tecnologia 
trouxe mudanças 
na comunicação. 
Não podemos 
ignorá-las.

COMENTÁRIOS FINAIS



2. O aluno pós 
moderno é diferente. 
O meio tecnológico 
o influenciou 
diretamente.

COMENTÁRIOS FINAIS



3. Podemos inserir 
ferramentas 
compatíveis com o 
meio que nossos alunos 
vivem e assim aumentar 
a possibilidade de 
aprendizado.

COMENTÁRIOS FINAIS



Muito obrigado
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