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Resumo 
 
O conhecimento gerado da crescente globalização da economia, da quantidade de 
informações que atingem as pessoas, dos diferentes meios de comunicação, das novas 
tecnologias que são criadas, e uma visão holística do mundo apresenta-se como requisito 
fundamental para a vida desse século. O presente relato de pesquisa tem por objetivo analisar 
quanto uma postura diferenciada baseada na mudança de paradigma pode influenciar na 
prática diária dos educadores. Um breve histórico dos paradigmas desde a influência do 
pensamento newtoniano- cartesiano, passando pelo paradigma escolanovista e tecnicista, o 
estudo de abordagens que atendessem ao paradigma emergente e a mudança necessária do 
termo para paradigma da complexidade, ofereceu o subsídio necessário para o início dessa 
reflexão relacionada à capacidade dos participantes do curso de analisar suas práticas e agirem 
sobre elas. O processo de pesquisa-ação ocorreu nos encontros realizados durante o curso 
baseado no contrato didático apresentado e refletido com a educadora. As diferentes 
possibilidades de aprendizagem como: as leituras, trabalhos em grupo, sínteses, apresentações 
foram utilizadas para que causassem a incerteza e o desequilíbrio e consequentemente a 
tomada de decisão para a ação. A estrutura do contrato didático baseada na autoria realizada 
de educador para educador, na intenção de trazer com as fases a serem desenvolvidas na 
pesquisa a discussão com o grupo, os desafios dos textos apresentados e a inserção de novos 
meios tecnológicos que permearam as atividades como facilitadores para a apresentação de 
conceitos, revelaram em sua dinâmica a necessidade de oferecer cada vez mais novas 
possibilidades de aprendizagem num paradigma inovador. 
 
Palavras-chave: Paradigma. Aluno. Professor. Metodologia. Escola. 

Introdução 

Nas últimas décadas vemos a velocidade crescente com que as informações e o 

conhecimento invadem nossas vidas e como esses influenciam mudanças históricas e sociais. 

A educação não poderia ficar a margem dessas transformações e refletir sobre os novos 
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paradigmas passa a ser essencial para que os desafios dessa era que é, ao mesmo tempo 

tecnológica e de grande desigualdade social, possam ser enfrentados a partir de uma nova 

visão que de eco a angústias  e esperanças desse século. 

Esse novo presente traz uma reflexão: o papel da educação é muito mais amplo do que 

do que se tem percebido nos modelos existentes e que para romper com esse paradigma novas 

ações precisam ser realizadas.  

Segundo Ferguson (1992, p. 273): 

O paradigma mais amplo busca a natureza do aprendizado, em vez de métodos de 

instrução. O aprendizado, afinal de contas, não significa apenas escolas, professores, 

alfabetização, matemáticas, notas, resultados. É o processo por meio do qual vencemos cada 

passo do caminho desde que respiramos pela primeira vez; a transformação que ocorre no 

cérebro sempre que uma nova informação é integrada, uma nova habilidade dominada. O 

Aprendizado aciona a mente do indivíduo. Qualquer outra coisa é escolarização.  

Partindo dessa premissa educadores principalmente envolvidos no contexto de 

formação de professores tem percebido quando analisam os modelos de educação existentes a 

necessidade de romper com os paradigmas instituídos, e para isso, tem criado novas situações 

para o estudo e a discussão dos temas relacionados a essa mudança que propõe a educação da 

pessoa como um todo. 

Base teórica 

O ponto de partida das reflexões realizadas durante o processo de pesquisa-ação, foi 

um olhar sobre os significados do termo paradigma. No Dicionário Aurélio Eletrônico (versão 

2011) a palavra paradigma significa: padrão e modelo. Behrens (2009, p. 25- 26) apresenta 

um estudo que utiliza alguns conceitos como o de Weil (1991, p. 14-15) “Em grego, 

paradigma significa exemplo, ou melhor, ainda, modelo ou padrão e que na sua origem o 

termo foi mais especialmente em linguística, para designar em gramática um exemplo-tipo”; o 

conceito de Khun (1994, p.225) que sugere que o paradigma é formado pela “constelação de 

crenças, valores e técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade científica”. 

Behrens (2009, p. 25- 26) faz um recorte apresentando o desdobramento do conceito 

apresentado em 1994 por Khun, iniciando por Moraes (1997, p. 31) “paradigma é uma 

realização científica de grande envergadura, com base teórica e metodológica convincente e 

sedutora, e que passa a ser aceita pela maioria dos cientistas integrantes da comunidade”; 
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dando continuidade Cardoso (1995, p.17) que amplia “O conceito de paradigma é entendido 

por mim como um modelo de pensar e ser capaz de engendrar determinadas teorias e linhas 

de pensamento dando certa homogeneidade a um modo do homem ser no mundo, nos 

diversos momentos históricos”. 

Morin (1994, p.37) vai além da proposta de Khun ao afirmar que a definição de 

paradigma está ligada a noção de relação ele cita que “o paradigma primeiro impõe conceitos 

soberanos e impõe, entre conceitos, relações que podem ser de conjunção, de disjunção, de 

inclusão, etc”. Essa ideia de rede de relações que se alternam de acordo com as situações 

apresentadas permite um conceito mais “completo da evolução do conhecimento científico 

que além de crescer em extensão, também se modifica, transfoma-se mediante rupturas que 

ocorrem na passagem de uma teoria para a outra” como cita Moraes (1998, p. 31-32). 

Refletir sobre o conhecimento científico que como cita Morin (2001) está enraizado no 

modo de viver de uma sociedade vai além, da ideia de paradigma ser uma realização científica 

que gera modelos para pesquisas, ampliando o questionamento de como interferir e 

transformar um paradigma vigente que organiza o pensamento e as práticas, que apesar de ser 

“invisível” está presente. 

Faz-se necessário nesse momento um olhar pela evolução histórica que define o 

paradigma científico que a partir do século XVI e XVII, começou a sofrer mudanças, onde o 

que era encantado, vivo passou a ser substituído pelo que era máquina resultado das 

descobertas de grandes cientistas como Copérnico, Galileu e Newton. Na análise dessa 

abordagem realizada por Capra (1998, p.51) “extrair da natureza, sob tortura, todos os seus 

segredos”.  

O objetivo da ciência mudou, ou seja, o importante era a relação com a lógica e com o 

racional, o divino e o sagrado passam a não ser mais fundamentais, essa postura muda 

consequentemente as relações humanas do ponto de vista social, político e cultural e também 

nas relações com a natureza. Houve a substituição da lógica dialética pela observação dos 

fatos (experimentalismo científico), que para se ter o conhecimento verdadeiro dos fenômenos 

seria necessário basear-se nos fatos concretos da experiência para chegar às leis da e suas 

respectivas causas, como afirmava Bacon (1561-1626). 

Para Descartes (1596-1650) o procedimento dedutivo era essencial para a 

compreensão do homem e da natureza, propondo assim, pelo seu método analítico a 

decomposição do pensamento e dos problemas em partes lógicas. Newton (1642-1727) 
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descreve uma teoria matemática sobre o mundo da natureza, ou seja, o universo funcionava 

sob leis físicas e matemáticas. .  

Essa visão newtoniana cartesiana do conhecimento dividido isolou o homem de suas 

emoções, causando o abandono dos valores e uma linearidade de causa e efeito que separou o 

ser humano em racional e emocional de uma forma reducionista capaz de causar a alienação 

do homem da natureza, do trabalho criativo, de si e do outro.  

Como cita Moraes (1998, p. 41 -42), Boaventura dos Santos (1988) descreve as 

dificuldades encontradas ao transporem os critérios da cientificidade das ciências naturais 

para a análise dos fatos e das ciências sociais, principalmente por não existirem padrões 

definidos e pelos seres humanos modificarem seus comportamentos devido aos 

conhecimentos adquiridos, provocando assim um atraso na evolução das ciências sociais em 

comparação com as ciências naturais. 

Para Morin (1921) essa hiperespecialização, resultante desse paradigma científico, que 

se fecha em si mesma e não permite sua integração na problemática global, de conjunto, 

oferece um grande desafio para o tratamento dos problemas mais particulares, pois isso, só se 

torna possível quando pensados em seu contexto, o todo. Na educação essa divisão traz 

grandes recortes como as disciplinas, os conhecimentos especializados e abstratos 

proporcionando que o objeto em estudo fique isolado de seu contexto, conjunto. 

Ainda segundo Morin (1921) essa limitação do conhecimento em suas partes, sem 

levar em consideração as novas propriedades e características da união das partes em um todo 

faz com que o que é complexo fique simples, o que é vivo e humano transforme-se em o que é 

mecânico e artificial, excluindo o que não é quantificável e mensurável. Sendo assim, o que é 

gerado ou resulta da emoção, não é levado em conta, como o imprevisto e a invenção. 

Torna-se necessária a superação desse paradigma resultante da própria ciência, que 

submete a escola a padrões rígidos e autoritários, que fragmenta (em disciplinas) o 

conhecimento não possibilitando a capacidade de organizar os saberes em um âmbito global e 

contextualizado e transformando a inteligência em: reducionista; mecanicista; disjuntiva; 

compartimentada e parcelada. A mudança não seria o abandono do conhecimento das partes, 

para só focar-se no conhecimento das totalidades, mas que essas pudessem ser conjugadas e 

compartilhadas, pois da forma como tem sido realizada essa divisão da educação tem formado 

pessoas que tem destruída a sua capacidade de percepção e de reflexão acabando com a visão 

planetária, tão fundamental para esse século.  
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A submissão dos seres humanos as técnicas, aos pensamentos tecnocráticos, está 

fazendo com que a compreensão do humano, do vivo diminua. A escolha pela razão está 

destruindo o planeta, pois atrofiou a capacidade de compreensão, reflexão e visão em longo 

prazo, os avanços tecnológicos e científicos e a falta de percepção do complexo estão gerando 

muitos erros e ilusões inclusive de cientistas, técnicos e especialistas, pois ocorre o 

parcelamento e a compartimentação dos saberes, impedindo que ocorra a apreensão do 

complexo. 

A educação tem um grande desafio, pois de um lado tem os saberes desunidos, 

divididos, compartimentados e de outro, as realidades ou problemas cada vez mais 

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, globais e planetários. Para que o 

conhecimento seja pertinente a educação deve valorizar: o contexto, o global e o 

multidimensional. A sociedade e a educação com a evolução da ciência e a superação do 

pensamento newtoniano-cartesiano sofrem avanços significativos, devido à transposição de 

um paradigma que regia desde a família até a sociedade como um todo, que proporciona a 

renovação das atitudes, crenças e posturas frente ao novo. 

A educação envolvida pela sociedade do conhecimento por uma prática de produção 

de massa tem como premissas básicas a “reprodução do conhecimento, a repetição e uma 

visão mecanicista do ensino e da aprendizagem” Behrens (2009). Caracterizando como 

conservadores os paradigmas ligados a produção do conhecimento que por essa características 

foram denominadas como: paradigma tradicional, escolanovista e tecnicista. 

Para melhor apresentar cada um deles e suas características específicas relacionadas 

aos elementos que compõem a educação, serão apresentados quadros e esquemas com os 

principais elementos: aluno, professor, metodologia, avaliação e escola, de acordo com 

Mizukami (1986), Behrens (2009) e Libâneo (1986), elaborados a partir das leituras e 

discussões do grupo de participantes: 

 
 

Quadro 1 – O aluno em diferentes abordagens 

Abordagem Tradicional Escolanovista ou Humanística Tecnicista ou 

Comportamentalista 

Aluno 1. Memorização / instruídos e 
ensinados pelo professor.                                                                            
2. O aluno se limita a ser 
ouvinte.                                           
3. A reprodução dos conteúdos 
feita pelo aluno, de forma 
automática e sem variações.                                                                    

1. Desenvolvimento intelectual e 
emocional. 
2. Pessoas de iniciativa, de 
responsabilidade, de discernimento.                                                                            
3. Capacidade de se adaptar com 
flexibilidade às novas situações.                                                                                            
4. Responsabilizar-se pelos objetivos 

1. Controle do processo de 
aprendizagem.                                  
2. Receber do professor tudo 
estruturado e planejado.                                                    
3. Envolvimento do aluno - 
individualismo                                      
4. Dominar as habilidades. 
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4. O professor já traz o conteúdo 
pronto e o aluno se limita, 
passivamente, a escutá-lo.                                                                  

referentes à aprendizagem.                                                                                        

Aluno 1. Ser receptivo e passivo.                                                               
2. Obedece sem questionar.                                                               
3. Realiza tarefas.                                                                                                 
4. Assimilar a transmissão dos 
conhecimentos propostos.                                                                           
5. Depósito de informações.                                                         

1. Figura central do processo ensino-
aprendizagem.                                                                         
2. Tem suas responsabilidades.                                                                  
3. Sujeito ativo aprende pela 
descoberta e por iniciativa própria.                                                        
4. Autodeterminação e a 
autorealização  

1. Espectador frente a 
realidade.                                                         
2. A aprendizagem decorre da 
modificação dos 
comportamentos observáveis 
e mensuráveis.                                                                            
3. Necessita de reforço e 
estímulo.                                                        

Aluno 1. Deve se esforçar.                                           
2. Deve ter atitude receptiva a 
autoridade do professor.                                                                             
3. Por conta da disciplina rígida 
a atenção e o silêncio devem ser 
papéis dos alunos.                                                                            
4. Não é levada em consideração 
as características de cada idade. 

1. Educação centrada no aluno.                                                            
2. Formação da personalidade a partir 
da vivência.                                                                                  
3. Experiências significativas.                                                                     
4. Desejo de auto-realização. 
Sentimento de motivação.                                                                             
5. "Aprender é modificar as suas 
próprias percepções. 

1. Entre o professor e o aluno 
existe uma relação 
estruturada. pelo sistema 
instrucional.                                                                    
2. Recebe, aprende e fixa a 
informação.                                                      
3. Debates, questionamentos e 
discussões não são 
incentivados. 

Fonte: elaboração da autora 
 

Para esclarecer o papel do professor apresenta-se o Diagrama 1- Professor tradicional 

que pode ser comparado com o Diagrama- 2 que mostra a abordagem escolanovista os dois 

diagramas estão baseados nas as principais contribuições de Mizukami (1986), Behrens 

(2009) e Libâneo (1986): 

 

Diagrama 2 – Professor tradicional 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

O papel do professor na abordagem tecnicista apresentado no Diagrama- 3, também 

baseado nos autores dos Diagramas 1 e 2 possibilitam identificar as mudanças ocorridas. 

 

Diagrama 3 – Papel do professor na abordagem tecnicista 
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Fonte: elaboração da autora 

 

Mizukami (1986), Behrens (2009) e Libâneo (1986) caracterizam a avaliação como 

parte fundamental do processo, sendo para a abordagem Tradicional a repetição, a 

memorização e o treino como base, para a Escolanovista a ênfase é no sujeito e o foco nas 

metas individuais e na Tecnicista visa o produto e exige a memorização. 

Para explicitar a necessidade de uma metodologia mais específica segundo Mizukami 

(1986), Behrens (2009) e Libâneo (1986) segue a tabela que mostra as três abordagens de 

forma sintetizada: 

 

Quadro 2 – Síntese das abordagens 

Tradicional : aula expositiva / foco no produto da aprendizagem / conteúdos são separados  das experiências dos alunos 
Escolanovista: ensino centrado no aluno / respeita o ritmo de cada um e as características de cada faixa etária 
Tecnicista: ensino repetitivo e mecânico/ os materiais são sistematizados/ aprendizagem garantida por sua programação 

Fonte: elaboração da autora 

A escola é caracterizada nas três abordagens por Mizukami (1986), Behrens (2009) e 

Libâneo (1986), como apresentado no quadro a seguir: 

Quadro 3 – Abordagens sobre a escola 

Fonte: elaboração da autora 

Mizukami (1986) Behrens (2009) Libâneo (1986) 

1. Restringe-se, em sua maior parte, a um 
processo de transmissão de informações 
em sala de aula e funciona como uma 
agência sistematizadora de uma cultura 
complexa.                                                                                                    

1. Respeita a criança como ela é.                     
2. Possibilita a autonomia.                                                                          
3. Estabelece um clima de 
aprendizagem. 

1. A escola é considerada e 
aceita como espaço de controle 

1. Valoriza o ensino humanístico e da 
cultura geral.                                                                                   
2. O saber vem do contato com as 
grandes realizações da humanidade.                                                      
3. É o lugar onde acontece a educação.                                                           
4. Função de reproduzir a cultura.                                                      
. 

1. Escola Nova                                                                                               
2.Ênfase no indivíduo e na sua 
atividade criadora.                                                                                
4. Procura mudar o eixo da escola 
tradicional - ensino centrado no aluno.                                                                                
5. Foco da prática educativa é a criança.                                        
 

1. Treina os alunos.                                            
2. Modela o comportamento.                                                                                           
3. Cuida da aquisição de 
habilidades, atitudes e 
conhecimentos específicos para 
o mercado global.                                                                                          

1. Preparação intelectual e moral dos 
alunos.                                  2. 
Compromisso com a cultura.                                                             
3. Conhecimentos e valores sociais 
acumulados pelos adultos repassados aos 
alunos. 

1. Foco na formação de atitudes.                                                            
2. Cuidar dos problemas psicológicos 
dos alunos.                                                                                         
3. Oferecer um clima favorável a 
mudança interna do indivíduo.                                                                                                      

1. Compete a ela a organização 
do processo de aquisição de 
habilidades, atitudes e do 
conhecimento.                                   
2. O que se aprende é útil para 
o sistema social global.                                 
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Mudança de paradigma 

A fragmentação das especializações, o desvinculamento dos valores superiores da 

humanidade, a abordagem competitiva na exploração da natureza, o esgotamento progressivo 

dos recursos naturais, o consenso de que a natureza existe para o homem, a visão do homem 

como um ente consumidor, como cita Brandão (1991) sugere a necessidade da mudança de 

paradigma. 

Na educação não é diferente, pois a fragmentação dos conteúdos também afeta a 

qualidade do que é realizado nas escolas, além da necessidade de transformar uma visão 

unilateral de mundo (escola responsável pelo que é intelectual e a família pelo que é valor, 

sentimento), dissociando o indissociável. A mudança de paradigma sugere a reflexão e a volta 

ao contexto concreto para experimentar, analisar e conduzir a uma ação transformadora. Esse 

modelo possibilita a reflexão crítica na e para a ação.  

Para Moraes (1997, p. 151): 

Se a aprendizagem decorre de processos reflexivos e dialógicos e traduzem os 
movimentos existentes no processo educacional, qual será o papel do educador nesse 
contexto? Sob esse novo enfoque, o educador deverá colaborar para garantir a 
ocorrência desse processo, a manutenção de diferentes tipos de diálogo e as 
transformações que envolvem essas relações. Ele será a ponte entre o texto, o 
contexto e o seu produto. 

 
O olhar necessário para esse novo paradigma busca a ênfase no aprender, permeado 

por informações, conceitos, indagações, diálogos, flexibilidade, autonomia, ou seja, uma 

experiência embarcada em um contexto, mas que é interior e envolvida por sentimento. O 

paradigma da complexidade traz uma visão da totalidade, de teia, de conexões, assuntos 

integrados e sistemas de interesses que na educação possibilita que não sejam estudadas as 

partes, mas uma visão interdisciplinar e interdependente. O foco deixa de ser o aluno para ser 

a aprendizagem. 

Essa visão que concebe o mundo como um todo integrado e não como uma coleção de 

partes dissociadas, citada por Capra (1996) é ampliada pelo autor ao reconhecer a 

interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que enquanto indivíduos e 

sociedades estão todos encaixados nos processos cíclicos da natureza. Essa dependência da 
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natureza proporciona uma visão global necessária proporcionando a expansão da maneira de 

pensar e dos valores que são tão importantes. 

Para Behrens (2009.p.76): 

 

A prática pedagógica com uma metodologia progressista leva a uma formação do 
indivíduo como ser histórico e contempla uma abordagem dialética de 
ação/reflexão/ação. A tendência é ultrapassar o processo pedagógico que se reduz ao 
treinamento técnico, e possibilita uma ação integrada, calcada no diálogo e no 
trabalho coletivo.  

 
Paulo Freire (1996.p.27) afirma: 

 

Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade.  

 
Nesse novo paradigma a produção do conhecimento de forma autônoma, criativa e por 

meio da investigação provoca a verdadeira interpretação do conhecimento e não apena sua 

reprodução. O papel do aluno nas dimensões progressista, holística e no ensino com pesquisa 

deve ser observado com detalhes, pois a partir dessa nova relação que se estabelece, tanto o 

professor quanto a metodologia passam a ser reestruturadas para atender as diferentes 

possibilidades de aprendizagem.  

No quadro a seguir apresenta-se um resumo de como o aluno deve ser dentro das 

diferentes abordagens segundo Behrens (2009): 

 

Quadro 4 - Abordagens sobre os alunos 

Abordagem Sistêmica Progressista Ensino com Pesquisa 
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Fonte: elaboração da autora 
 

O professor precisa transformar-se para que possa atender as demandas dos alunos e a 

escola passa a dar suporte para que essas novas necessidades sejam atendidas, como segue no 

diagrama: 

 
Diagrama 4 – Professor atual 

 
Fonte: elaboração da autora 

 
A avaliação é gradativa contínua, processual e transformadora visa respeitar as 

diferenças, as inteligências múltiplas, os limites e qualidades de cada um. Auxilia na 

construção do conhecimento, da harmonia e da conciliação.  O aluno participa com o 

professor da composição dos critérios de avaliação, mas nem por isso a exigência é menor, 

pois as competências e a rigorosidade são os pilares da avaliação. Tem que ser desafiadora e 

que avalie o envolvimento, a participação, a produção de conhecimento, o progresso e a 

caminhada individual e do grupo. 

A metodologia segundo Behrens (2009) é o pilar de sustentação do trabalho com as 

três abordagens citadas, ou seja, a aprendizagem por meio de posturas que valorizem o saber 

elaborado e conhecimento a ser produzido. 

 
Quadro 5 - Metodologia 

Sistêmica Progressista Ensino com Pesquisa 

Aluno 1. Usar os dois lados do 
cérebro.                                              
2. Ser pleno e com 
potencialidades para 
desenvolver-se plenamente.                                                                                           
3. Ter um desenvolvimento 
harmonioso: físico, 
intelectual, emocional e 
espiritual.                                       
4. Despertar e valorizar os 8 
tipos de inteligências.  

1. São capazes de escrever a sua 
própria história, fazer escolhas e 
trilhar caminhos reflexivos, críticos 
e criativos.                                                                 
2. Partícipe da ação educativa.                                                      
3. Participa de um processo 
constante de investigação e 
discussão coletiva.                                       
4. Sujeito ativo, sério e criativo.                                                       
5. Co-responsável, dinâmico e 
participativo do processo.                                                          

1. Precisa aprender a pensar, a 
aprender a aprender, a ter postura 
positiva, a ser construtivo crítico e 
saber apropriar-se do conhecimento 
elaborado para produzir o próprio.                                                                                  
2. Sujeito do processo.                                                              
3. Questionador, investigador, com 
raciocínio lógico, criativo, com 
capacidade produtiva.                                                           
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1. Parceria aluno + professor.                           
2. Ensino de melhor qualidade.                                                   
3. Prática pedagógica crítica, 
produtiva, reflexiva e 
transformadora.                                                                        
4. Não existe uma única opção 
metodológica.               
5.Estruturar ações que possibilitem a 
construção de caminhos próprios 
para a aprendizagem.                                                      
6.Buscar desenvolver a autonomia.                                                                          
7. Encontro entre a teoria e a prática.                              
8.Visão do todo.                                                                                 
9. Propor projetos criativos, 
desafiadores e transformadores. 

1. Contempla pelo diálogo uma ação 
libertadora e democrática.                                
2. Parte da prática social passa para a 
problematização, desencadeia a 
instrumentalização, provoca a catarse e 
o retorno à prática social.                                                                   
3. A prática social é o ponto de partida 
e de chegada - suporte e contexto; o 
pressuposto e o alvo; fundamento e 
finalidade da prática pedagógica.                                                                                      
4. Toda a reflexão teórica tem que 
conduzir a uma ação transformadora.                                                                                         
5. Abordagem dialética de ação - 
reflexão - ação.                   

1. Busca a produção do 
conhecimento.                                                              
2. Utiliza-se da autonomia, 
criatividade e criticidade.                                                                          
3. Leva a autonomia.                                                             
4. Possibilita a problematização, a 
investigação, o estudo, a reflexão e a 
sistematização do conhecimento.                                                                                              
5. Valorização a localização 
histórica e entende o conhecimento 
como provisório e relativo.                                                            
6. Valoriza a ação reflexiva e o 
pensamento divergente.                                                   
7. Estimula a análise.                                                                                                       

Fonte: elaboração da autora 
 

O trabalho realizado nas escolas desse século no paradigma emergente na sociedade 

do conhecimento, que é líquida, repleta de informações, necessita de uma metodologia que 

ensine a aprender a aprender, onde os processos de aprendizagem sejam desafiadores, 

reflexivos, críticos e criativos, para atender essa exigência atual. 

Freire (1992, p. 106), reflete obre a importância da “leitura do mundo”, que hoje, com 

acesso a tecnologia, possibilita a todos os envolvidos no processo educacional, uma leitura 

crítica e transformadora da escola e da sociedade. A prática pedagógica no paradigma 

emergente proposto por Boaventura Santos (1989) propõe a aliança entre a abordagem 

sistêmica, progressista e o ensino com pesquisa baseado em algumas das características 

apresentadas buscando deixar claro como oferecer aos envolvidos no processo, novas 

oportunidades de transformação do sistema reproduzido dia a dia, sem reflexão ou análise.  

Essa nova visão revela anseios que se modificam a cada dia com a enxurrada de 

informações e de tecnologias que “invadem” a sociedade e consequentemente a educação. 

Refletir sobre essa proposta inovadora é papel da docência universitária que deve partir de 

discussões simples a mudanças radicais da estruturação das aulas e práticas pedagógicas. 

Alguns educadores fundamentados na teoria estão adotando há algum tempo novos 

projetos pedagógicos inovadores como o observado nessa pesquisa. 

Personagens da pesquisa 

Os participantes envolvidos na pesquisa-ação fazem parte do grupo de pesquisa da 

linha: PEFOP – Paradigmas Educacionais e Formação de Professores, em especial em - 

Teoria e Prática Pedagógica na Formação de Professores. 
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O projeto, Formação Pedagógica do Professor Universitário, foi desenvolvido nos 

encontros durante a disciplina: Paradigmas Educacionais na Prática Pedagógica.O universo 

envolvido na pesquisa foram 22 (vinte e dois) participantes que apesar de possuírem formação 

acadêmica em diferentes áreas de conhecimento atuam ou pretendem atuar como docentes 

universitários. 

Para essa pesquisa a metodologia selecionada para investigação foi a pesquisa-ação 

classificada para Kemmis e McTaggart (1988), planejar, observar, agir e refletir de maneira 

mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa o que fazemos na nossa experiência diária. 

A pesquisa-ação visa produzir mudanças (ação) e compreensão (pesquisa).   

A estrutura do processo investigativo durante o curso foi apresentada por meio de um 

contrato didática impresso entregue a todos os alunos com as etapas a serem desenvolvidas, 

após a discussão do mesmo, ficou constituído por: leitura dos textos sugeridos, levantamento 

dos pressupostos teóricos e práticos, organização de sínteses por meio de quadros sinópticos, 

trabalhos de reflexão em grupos pequenos e depois envolvendo toda a classe, produção 

individual e coletiva do texto, avaliação individual e coletiva dos textos e quadros produzidos, 

por meio de apresentações de vídeos, slides, músicas, imagens utilizando o notebook e o 

projetor. 

 
Quadro 6 – Relatos dos participantes quanto ao desenvolvimento do curso 

 
“As aulas foram bem proveitosas e objetivas, proporcionando um entendimento 
mínimo a respeito dos paradigmas educacionais e o papel dos protagonistas deste 
processo. Um trecho marcante que considerei foi a exposição do vídeo com a última 
entrevista de Paulo Freire. Este educador ímpar nos deixa claro a necessidade do 
resgate da formação humana dentro dos sistemas educacionais e dos valores coletivos 
frente ao individualismo tão cultuado. Somente assim poderemos almejar uma 
sociedade mais humana e menos excludente”. (Participante 4)  

A transposição dos paradigmas 
(fez eu entender que as coisas 
possuem seus valores diferentes 
em cada época), e me apaixonei 
por Paulo Freire”. (Participante 
18) 

 
A avaliação foi do processo da aquisição do conhecimento por meio da construção 

do portifólio, que foi descrito com detalhes pelo contrato didático apresentado, no qual a cada 
semana os estudantes apresentavam os resultados de suas descobertas, reflexões, dúvidas e 
conceituações. Um processo desafiador e instigante, além de por sua estruturação exigir 
comprometimento e dedicação de todos os participantes, revelando claramente os que 
realmente haviam cumprido o proposto e os que não o faziam. 

 
Quadro 7 – Relatos dos participantes sobre o processo de aprendizagem 

“A importância da leitura e pesquisa para um 
aprendizado mais independente... Trabalhos 
orientados fazem o aluno conquistar o próprio 
conhecimento”. (Participante 12) 

“O que mais me marcou foi a relação dialógica com os alunos que 
a professora demonstrou ao longo do curso, ou seja, ela se 
colocava no mesmo nível que os discentes, oferecendo um 
exemplo prático da pedagogia progressista de Freire”. (Participante 
9) 
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Nas reflexões durante o processo investigativo realizado no curso (primeiro semestre 

de 2011) foi possível verificar grandes mudanças individuais que consequentemente 

oportunizam mudanças institucionais e sociais. 

 

Quadro 8 – Relatos dos participantes sobre as mudanças na prática 

Fonte: elaboração da autora 
 

Os participantes foram questionados a respeito dos momentos marcantes das aulas e o 

que mais se repetiu foi: 

 

“A idéia de "Não jogar fora o bebê junto com a água da banheira..." Fundamenta de 
forma bem humorada que toda abordagem inovadora tem bases importantes nas 
abordagens anteriores e que essas devem ser analisadas e utilizadas se necessário”. 
(Participante 4)                                           

Mudança de paradigma 

“Procuro vias de concretização de práticas pedagógicas inovadoras. A teoria é bonita 
e tudo, mas persiste o desafio de realizá-la. O que mudou em minha prática diária? 
A reflexão constante sobre o "como" realizar”. (Participante 17) 

 
O comentário do participante do curso é o desconhecido a que nos “atiramos” ao nos 

inscrevermos na pesquisa-ação realizada durante os encontros sobre paradigmas, tão 

divulgada e comentada pela instituição, por seu caráter inovador e reflexivo. Esse movimento 

de reflexão da prática deveria ser uma prática obrigatória em todos os cursos relacionados à 

formação de professores. Alguns dos participantes são gestores, exercem cargos 

“No momento, mesmo não atuando diretamente na sala 
de aula, mas pertencente a este ambiente 
organizacional, pude, por meio das reflexões sobre os 
Paradigmas Educacionais na Prática Pedagógica 
compreender melhor o contexto educacional atual, seu 
histórico e, principalmente, o papel do verdadeiro 
"educador" na amenização dos gigantescos problemas 
pelos quais passa a educação brasileira”.  (Participante 
1) 

“Hoje, mais do que nunca, sei que como profissional da 
educação, devo constantemente aperfeiçoar a "minha ação" 
para atender as necessidades, cada vez mais intensas, da 
educação dentro desta "sociedade do conhecimento" ou 
"sociedade da informação". Acredito, agora com maior 
convicção, que a prática docente é um dos fatores que 
determina o êxito ou o fracasso no processo educacional”.    
(Participante 20) 

“Minha prática acaba refletida teoricamente a partir das 
concepções de educação que são trabalhadas durante a 
disciplina. Mesmo sendo pedagoga e atuando no 
Ensino Superior a um tempo significativo é sempre 
providencial a reflexão que é provocada pelas 
discussões em sala de aula”. (Participante 11) 

“Acredito que passei a ter mais autonomia e ousadia para 
realização de atividades com meus alunos”. (Participante 3) 

“Nossa! Tudo mudou o meu modo de ver os alunos, eu 
já era querida, mas agora sou amorosa, revejo as 
atividades que dou em sala, as quais já dava como 
certas de que eram boas, questiono mais os alunos, 
faço eles procurarem outros conceitos e como vice-
diretora sou mais tolerante com os alunos e cuido 
muito mais dos professores sou amorosa mas, não 
tolero enrolação em sala de aula”. (Participante 16) 

“O que mudou na minha prática foi a visão do que faço e a 
identificação e caracterização clara do paradigma utilizado por 
mim, possibilitando maior segurança fundamentação em minha 
resposta quando me perguntam que concepções utilizo em 
minha prática”.          ( Participante 19) 
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diferenciados, mas o objetivo de todos era a reflexão para a mudança de tudo do que estamos 

impregnados, o novo seduz e encanta e embarcados nesse processo intelectual, mas também 

muito emocional, os atores foram provados e instigados.  

Saber selecionar “o que” e “como” aplicar tudo que foi refletido também é um 

exercício constante que, os participantes, estenderam para outros momentos de suas vidas, 

sempre lembrando da “água do banho e do bebê”. A busca permanente de caminhos melhores 

para a prática educativa é o grande desafio desse século, muitos afirmam que a tecnologia, o 

é, mas na verdade ela é só uma ferramenta a mais que deve ser considerada uma aliada no 

processo, mas o fundamental é a visão do todo necessária para que as mudanças ocorram. 

O grande diferencial foi que durante o processo investigativo que oportunizou o acesso 

ao contrato didático, as tecnologias, aos diversos materiais para leituras críticas, foi à postura 

da coordenadora do grupo de pesquisa e educadora ao tratar de assuntos tão profundos de 

forma leve e agradável e com o “coração”, no sentido do que dá vida para, pronto para 

espalhar vida nova, pois conhecimento dá sensação de renascimento.  Esse é o desafio de 

quem trabalha com a formação de educadores em qualquer nível ou esfera, nesse século tão 

marcado pelo global e social. 
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