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Educação Especial? 
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Alunos Especiais 

Quem são? 
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Individualização                   
vs. Personalização 
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O mistério inicial que preside  

a todas as viagens é, antes de 

mais nada, como foi que o 

viajante chegou ao seu ponto 

de partida.   

             Louise Bogan 

Individualização 
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Talento  
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Sociedade Cognitiva 

  “Os analfabetos do próximo século serão aqueles que se 

recusem a aprender, reaprender e voltar a aprender.” 

 Alvin Toffler 

  “Só terão êxito as companhias que consideram os seus 

produtos obsoletos antes que os outros o façam.”  

Bill Gates 

  “(...) Aqueles que olham apenas para o passado ou para o 

presente serão esquecidos no futuro.” 

John F. Kennedy 

  “Mudam-se os tempos, mudam-se as 

tecnologias, mudam-se os limites; quem não 

acompanhar estas mudanças não vencerá.” 
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Globalização 

• A atual forma de globalização inclui quatro 

tendências sem precedentes: 

1. Movimento de capital e de outros instrumentos 

de mercado por todo o mundo. 

2. O movimento de seres humanos através de 

fronteiras. 

3. O movimento de todo o tipo de informação 

através do ciberespaço. 

4. O movimento de cultura popular (roupa, 

alimentos…) através das fronteiras. 

Gardner (2008) 
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Códigos da Modernidade 

Capacidades competências mínimas para uma participação 

produtiva no século XXI. 

1. Domínio da leitura e da escrita. 

2. Capacidade para fazer cálculos e resolver problemas.  

3. Capacidade para analisar, sintetizar e interpretar dados, 

factos e situações.  

4. Capacidade para compreender e atuar no seu contexto 

social. 

5. Receber criticamente os meios de comunicação.  

6. Capacidade de localizar, aceder e usar melhor a 

informação acumulada. 

7. Capacidade de planear, trabalhar e decidir em grupo. 

Bernardo Toro (1997) 
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5 Mentes para o Futuro 

 Mente Disciplinada 

 Mente Sintetizadora 

 Mente Criadora 

 Mente Respeitadora 

 Mente Ética 

Gardner (2008) 

QI + QE 
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Em Síntese… 

Gardner (2008) 

 Indivíduos que não dominem 

uma ou mais disciplinas não 

conseguirão ter sucesso em 

qualquer local de trabalho 

exigente e estarão restringidos 

a tarefas menores. 
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Em Síntese… 
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 Indivíduos que não dominem 

uma ou mais disciplinas não 

conseguirão ter sucesso em 

qualquer local de trabalho 

exigente e estarão restringidos 

a tarefas menores. 

 Indivíduos sem capacidades 

sintetizadoras serão 

subjugados pela informação   

e serão incapazes de tomar 

decisões sensatas acerca      

de assuntos pessoais              

e profissionais. 
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Em Síntese… 

Gardner (2008) 

 Indivíduos sem capacidades 

criadoras serão substituídos 

por computadores e afastarão 

aqueles que têm a chama 

criativa. 
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criadoras serão substituídos 

por computadores e afastarão 

aqueles que têm a chama 
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 Indivíduos que não sentem 

respeito não serão 

merecedores de respeito dos 

outros e poluirão o local de 

trabalho e o espaço público. 

 Indivíduos sem ética 

produzirão um mundo 

desprovido de trabalhadores 

sérios e cidadãos responsáveis: 

nenhum de nós quererá viver 

nesse planeta desolador. 
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 “Vivemos numa época de muitas mudanças que incluem  

a crescente globalização, volumes de informação cada 

vez maiores, a crescente hegemonia da ciência                

e da tecnologia e o confronto de civilizações. 

 Essas mudanças exigem novas formas de aprender              

e de pensar na escola, no mundo dos negócios                         

e nas profissões.” 

Reflexão Final 

Gardner (2008) 
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Fábula 
Os Macacos e as Bananas 
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