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CONHECIMENTO: imagens

REDES:
 

invariantes

MAPAS: cartografia simbólica

REDES E MAPAS: simbiose

TESOUROS: projetos e valores
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Balde

Cadeia

Rede

Iceberg

Paralelepípedo

Imagens do Conhecimento
 e ações  docentes

Currículos

Planejamento

Avaliação

Materiais



Conhecimento: o balde renitente

“os alunos têm nível baixo”

“não foi atingido o nível mínimo”

o conhecimento “acumulado”

o planejamento “vazão”

a avaliação como medida



Descartes: a cadeia

regras
-simples/complexo
-decomposição
-encadeamento

palavras de ordem
-pré-requisitos 
-seriação
-percursos 
necessários

Discurso do Método...
(século XVII)



redes/tecnologias:
 senso comum x

 
sentido técnico

interesse

atualidade

diversidade

adequação 

liberdade

significado

acentrismo

metamorfose

heterogeneidade

escalas

integração

conectividade



Mapas de relevância
 a presença e a ausência

Mapas 

escala didática

projeto

universalidade integridade

projeção

nada/Carroll

tudo/Borges



SISTEMAS DE PROJEÇÃO



Conhecimento: redes e mapas
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acentrismo

metamorfose

heterogeneidade

fractalidade

integração

conectividade

projeção

escala

universalidade



REDES de significações

articular, tecer, navegar,

liberdade

MAPAS de relevância

ponderar, discernir, orientar

compromisso

Currículos:
 

conhecimento



-
 

Conhecer é
 

conhecer o significado

-O significado sempre se constrói 
por meio de uma narrativa

-
 

As aulas são narrativas que 
envolvem valores

redes, mapas, tesouros



-
 

Todo mapa é
 

o mapa de um 
tesouro

-
 

Todo professor é
 

um orientador 
de caminhos numa configuração de 
valores

-
 

Todo professor é
 

um cartógrafo 
fabuloso

redes, mapas, tesouros



ESCALA: Tudo pode ser ensinado de 
maneira honesta em 2, 20 ou 200 

aulas 

PROJEÇÃO:
 

Nem tudo o que pode 
ser ensinado deve ser ensinado

UNIVERSALIDADE: contextuar
é preciso
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