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A Mudança Paradigmática e a                        
Prática Pedagógica no Século XXI  

 

Rodrigo Augusto de Souza 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a intenção de apresentar uma reflexão sobre os 

principais desafios da educação contemporânea é que nos propomos 

a analisar as principais abordagens da educação classificando-as, 

conforme Santos (2000), em dois paradigmas: dominante e 

emergente.  

Compreendemos por paradigma dominante a visão de 

mundo engendrada na cultura pela ciência moderna. Esse parâmetro 

de cientificidade trouxe significativas implicações sobre a prática 

pedagógica, delimitando um modelo pedagógico sintonizado com o 

momento histórico da modernidade. Todavia, o paradigma da ciência 

moderna encontra-se em crise com o surgir da pós-modernidade e 

do paradigma emergente, que procura pensar as ciências sobre os 

pressupostos da provisoriedade, da relatividade e da complexidade. 

Nosso artigo se propõe a tecer um quadro comparativo entra as 

abordagens conservadoras – que caracterizam o paradigma 
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dominante, e as inovadoras – próprias do paradigma emergente, a 

fim de lançar pistas para uma educação sintonizada com o século 

XXI. 

 

2 O PARADIGMA DOMINANTE NEWTONIANO-CARTESIANO 

 

 Na modernidade encontramos o surgimento da ciência 

moderna com seus pressupostos epistemológicos centrados nas 

idéias cartesianas e baconianas. Tais pensamentos deram origem a 

duas posturas em termos de filosofia e conhecimento: racionalismo e 

empirismo que, por sua vez, tiveram influência direta sobre a 

educação.  

Pensar os paradigmas da educação, os modelos segundo 

os quais a escola se orientou ao longo da história é também 

retomar, ao menos para apreciação crítica e reflexiva, a influência 

que os paradigmas da ciência tiveram sobre a educação, sobretudo 

quando queremos identificar as origens das abordagens 

conservadoras em educação. Essa influência foi tão decisiva, 

principalmente o pensamento cartesiano, que podemos afirmar que 

ele se constituiu num paradigma. Behrens (2000, p. 19) afirma: 

 

O paradigma cartesiano teve sua origem histórica em Galileu 
Galilei, que introduziu a descrição matemática da natureza 
reconhecendo a relevância das propriedades quantificáveis da 
matéria (forma, tamanho, número, posição e quantidade de 
movimentos). Contaminado por esses estudos, Descartes 
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(1596-1650), propôs o “Discurso do Método” com os 
seguintes pressupostos: Jamais acolher alguma coisa como 
verdade, sem evidência concreta; dividir cada um dos conceitos 
em tantas parcelas quanto possível, para resolvê-las; partir da 
ordem dos conceitos simples, para os mais complexos, para 
conduzir, degrau a degrau, o conhecimento e buscar em toda 
parte enumerações tão completas e revisões tão gerais, que 
provocassem a certeza de nada omitir.  

 

O paradigma cartesiano é por excelência fundamentado na 

divisão matemática, como apresentamos na afirmação de Behrens, 

sendo originado a partir do pensamento de Galileu. Não sem razão, 

muitos autores associam Descartes e Newton como representantes 

de um mesmo paradigma, o paradigma newtoniano-cartesiano, uma 

vez que ambos insistem numa proposta que converge para um 

pensamento mecanicista e racionalista. Esse paradigma da ciência 

foi tomado pela educação, o que ocasionaria uma prática pedagógica 

racionalista, com a falsa crença de que a ciência responde todos os 

problemas e necessidades do homem, essa prática também se 

firmou fragmentada e reducionista, não concebendo a realidade 

como um todo, mas como partes isoladas que devem ser mantidas 

distantes umas das outras, a fim de serem mais bem entendidas e 

estudadas. 

 

3 AS TEORIAS DA EDUCAÇÃO CONSERVADORA 

 

Caracterizadas na modernidade por um cientificismo 

newtoniano-cartesiano, identificamos ao longo da história da 
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educação, e na sua compreensão em termos de teorias, as 

“pedagogias tradicionais”, chamadas de conservadoras. São elas: 

tradicional, escolanovista e tecnicista. Cada uma delas traz a sua 

respectiva proposta de educação, porém elas se aproximam quando 

insistem na primazia de uma racionalidade muito distante da crítica e 

do pensamento reflexivo. 

A pedagogia tradicional é eminentemente metafísica e 

remonta ao pensamento aristotélico-tomista, centrado numa 

“pedagogia da resposta”, isto é, na qual o aluno decora e repete as 

respostas e os conhecimentos, uma vez que eles são universais e 

absolutos. Sua origem história está associada com a configuração do 

mundo e da cultura ocidental, isto é, com as matrizes do 

pensamento greco-romano. Assim, ela evolui historicamente 

recebendo feições diferenciadas nos sucessivos momentos 

históricos: a educação tradicional greco-romana (IV a.C – V d.C.), a 

educação cristã (V – XVI), culminando no monopólio jesuítico e o 

tradicionalismo laico (XVI-XX), apoiado no racionalismo da ciência 

moderna, no ecletismo e mais tarde no positivismo. 

Podemos definir essa pedagogia  como uma espécie de 

educação “enciclopedista”, valorizando muito o professor como 

portador da verdade e do conhecimento. O conjunto dessas teorias 

forma um paradigma na educação: o paradigma da educação 

conservadora. Nessa visão, ao aluno cabe apenas responder às 

perguntas do professor, ele vai à escola para aprender, somente a 

escola é o local da aprendizagem. Defende uma dicotomia entre 
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professor e aluno: “O professor sabe, e o aluno não sabe.” 

(MIZUKAMI, 1986, p. 32). 

Esse paradigma ainda se caracterizou por uma prática 

pedagógica autoritária, onde o professor exerce de maneira abusiva 

a sua autoridade. Ao aluno compete o silêncio de quem é tolhido na 

sua liberdade. A metodologia é quase sempre a aula expositiva, com 

ênfase na repetição de fórmulas e conceitos, fundamenta-se no: 

“Escute, leia, decore e repita!”. A avaliação valoriza a repetição e a 

reprodução do conteúdo. (BEHRENS, 2000, p. 43).  

A educação tradicional foi implantada no Brasil sob a 

hegemonia dos jesuítas (1549-1759), sendo mais tarde continuada 

no plano do tradicionalismo laico (1759-1930), posteriormente dando 

o lugar à Escola-nova.  

Incluído no contexto do conservadorismo está a visão 

escolanovista ou humanista (1930-1960), vinculada com a psicologia 

de Carl Rogers, Jean Piaget, Maria Montessori, entre outros 

representantes dessa vertente. Essa abordagem dá atenção à 

formação da personalidade individual. Enfatiza o desenvolvimento do 

educando por si mesmo, o professor aparece como colaborador do 

processo de aprendizagem, o centro do processo pedagógico, 

diferentemente da abordagem anterior é o aluno, ele promove a sua 

auto-avaliação. É ele que se desenvolve como sujeito ativo, na 

escola transforma a sua personalidade por meio de experiências 

significativas. Na escola nova o professor é um autêntico especialista 
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em relações humanas, sua metodologia leva em conta as 

exigências psicológicas dos alunos. (BEHERENS, 2000). 

Uma outra abordagem que se insere no contexto das 

teorias conservadoras é a escola tecnicista (1960-1979). Essa 

pedagogia tecnicista está vinculada em atender às exigências do 

mercado de trabalho, isto é, ele oferece basicamente uma formação 

profissional, isentando-se de uma maior responsabilidade na 

formação integral do indivíduo, ou seja, em todas as dimensões da 

sua humanidade.  

No tecnicismo, o aluno é um recipiente da informação, 

condicionado e não possui espírito reflexivo e crítico, ele 

simplesmente recebe, aprende e fixa em sua memória as 

informações. Essa abordagem utiliza muito a psicologia 

comportamentalista, baseada em testes de estímulo e resposta, que 

têm por finalidade modificar o comportamento dos indivíduos. 

(LIBÂNEO, 1986). 

 O papel do professor tecnicista é o de transmitir os 

conteúdos, é cumpridor de um programa inalterável, utiliza-se de 

“questionários” para verificar se os alunos estão ou não 

apreendendo os conteúdos. A prática docente visa modificar o 

comportamento dos indivíduos, isto quer dizer, torná-los 

“profissionais” com uma racionalidade técnica, pragmática e 

instrumental. Nessa escola, os alunos são treinados para 

desempenhar trabalhos que atendam às exigências do modelo de 

produção capitalista neoliberal. (Ibid, p. 47). 
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4 A Crise do Paradigma Dominante e o Insurgir do 

 Paradigma Emergente 

 

O paradigma dominante, no dizer de Boaventura Sousa 

Santos (2000), está em crise. Por paradigma dominante entendemos 

o pensamento newtoniano-cartesiano, grande responsável pela 

configuração científica e cultural da modernidade, sendo que sua 

repercussão em educação deu origem ao que já apresentamos 

anteriormente como abordagens da educação conservadora. 

Não nos parece ousadia dizer que o paradigma 

newtoniano-cartesiano está em crise. Segundo Santos (2000), essas 

são as causas da crise do paradigma dominante - a insuficiência da 

ciência moderna, isto é, a descoberta de que a ciência tem limites, 

de que ela não responde todos os problemas humanos; a fragilidade 

dos fundamentos da ciência, aquilo que ela supunha ser 

eternamente verdadeiro não se faz assim; a teoria da complexidade 

da física quântica, que compreende a realidade física como um todo 

composto de partes que se relacionam entre si de forma complexa e 

que ao mesmo tempo integram a realidade e a revolução científica 

einsteiniana, a teoria da relatividade, tempo e espaço não são mais 

eternos como em Newton, mas relacionam-se entre si. (SANTOS, 

2000).  

O paradigma dominante newtoniano-cartesiano levou a 

uma racionalização da existência e a uma mecanização do mundo. 

São inúmeras conseqüências que demonstram a insuficiência desse 



 

 

 

211 
 

paradigma para os nossos dias, num contexto cultural que é 

caracterizado pela poluição ambiental, por exemplo, o homem é 

visto como senhor e possuidor da natureza, que, por sua vez, está 

no mundo para ser explorada pelo homem.  

Uma outra característica segundo Santos (Ibid.), é a 

violência simbólica, isto é, o desprezo por temas do cotidiano, do 

mundo da vida, do senso comum, esse paradigma em crise em 

nossos dias defendia o conhecimento como fruto do exercício da 

racionalidade científica, e tudo o que se distanciava disso deveria ser 

desprezado em favor da cientificidade da realidade.  

A racionalidade científica era vista como uma força de 

emancipação para o homem, por isso, a educação deveria trazer 

para sua prática pedagógica, elementos dessa visão de mundo, 

mecanicista e racionalista. A grande proposta emancipadora do 

racionalismo científico moderno parece não ter alcançado 

plenamente o seu objetivo, o que era para convergir num 

mecanismo de emancipação acabou por tornar-se o seu contrário, 

ou seja, o homem ficou prisioneiro de uma razão instrumental e de 

um mundo fragmentado e agredido. 

Diante da insuficiência do paradigma dominante, do 

esgotamento de suas forças de emancipação, identificamos o 

irromper de um paradigma emergente. A proposta desse paradigma, 

antes de tudo, é criticar a prática científica moderna, encontrar no 

período anterior os erros que culminaram nas crises que vivemos 

hoje, nos âmbitos: ecológico, moral, estético, cultural, educacional, 
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entre outros. Uma característica do paradigma emergente é a 

vinculação do conhecimento científico ao plano sócio-cultural, isto é, 

interessa também a repercussão que os conhecimentos e as práticas 

da ciência alcançaram na sociedade e na cultura. 

O resgate do senso comum é uma preocupação no 

paradigma emergente, o conhecimento deixa de possuir a origem 

num “Cogito” cartesiano para ser entendido como humano como 

resultado da articulação das estruturas humanas bio-psíquicas com o 

plano sócio-cultural. Santos define o paradigma emergente como: 

“Paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente.” 

(SANTOS, 2000, p. 74).

Essa afirmação de Santos revela que o paradigma 

emergente não busca mais as verdades dos conhecimentos 

universais e absolutos da modernidade. Trata-se de almejar um 

conhecimento prudente, verificado por uma autêntica reflexão 

crítica, por outro lado não só a esfera do conhecimento interessa. O 

paradigma também se destina a “uma vida decente”, quer dizer, o 

conhecimento relacionado com a vida das pessoas, mas essa relação 

não é apenas um simples contato, tem uma finalidade muito clara, 

tornar a vida decente, melhorar a qualidade do viver. 

Para tanto, continuando ainda no pensamento de Santos 

(2000), esse paradigma deve propor uma racionalidade moral-

prática, ou seja, ele deve orientar e nortear o agir ético das pessoas 

por meio de uma racionalidade que é capaz de pensar na implicação 

de suas ações. Há também, nessa nova abordagem, uma 
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racionalidade estético-expressiva, que busca concentrar-se muito 

mais na expressividade do mundo e das coisas. 

O mundo deixa de ser “objetivado” apenas e torna-se um 

horizonte de experiências subjetivas que se expressam na arte. O 

homem não é mais o senhor do mundo e da natureza, ele integra 

essas realidades e experimenta-as e sintetiza essa sua experiência 

na expressividade estética de sua arte. E, por fim, existe uma 

racionalidade cognitivo-estrutural, que se vincula mais propriamente 

à estruturação dos métodos de conhecimento, naquilo que 

afirmamos anteriormente de conceber o conhecimento como produto 

da articulação do bio-psíquico com o plano sócio-cultural. 

O novo paradigma também supera os dualismos modernos: 

razão X experiência; mente X corpo; “res cogitans” (coisa 

pensante/mente) X “res extensa” (coisa espacial/material), entre 

outros que poderiam ser apresentados aqui. A ciência, como a 

cultura e a educação são concebidas como um complexo de 

relações. Nesse sentido, afirma Morin (2000, p. 38): 

 

 
Além disso, tanto no ser humano, quanto nos outros seres 
vivos, existe a presença do todo no interior das partes: cada 
célula contém a totalidade do patrimônio genético de um 
organismo policelular; a sociedade, como um todo, está 
presente em cada indivíduo, na sua linguagem, em seu saber, 
em suas obrigações em suas normas. Dessa forma, assim como 
cada ponto singular de um holograma contém a totalidade da 
informação do que representa, cada célula singular, cada 
indivíduo singular contém de maneira “hologâmica” o todo do 
qual faz parte e que ao mesmo tempo faz parte dele.  
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O mundo é um todo, uma realidade inserida no contexto 

de um complexo de relações que integram umas as outras. O 

conhecimento passa a ser percebido como indiviso e complexo. A 

ciência se realiza nessa nova abordagem de maneira diferente, é a 

ciência do relativismo, da complexidade e da teoria de relações. 

Enfim, com a exposição conceitual que realizamos 

procuramos defender que estamos vivendo um momento de 

transição paradigmática, que isso tem implicação sobre a cultura, as 

ciências e a educação, pedindo respostas concretas. 

 

5 AS ABORDAGENS INOVADORAS DA EDUCAÇÃO E O 

 PARADIGMA EMERGENTE 

 

Com a crise do paradigma dominante newtoniano-

cartesiano, há, como afirmamos, o surgimento de um novo 

paradigma emergente, mais sintonizado com as necessidades e 

problemas da contemporaneidade. Defendemos desde o início que 

há uma influência direta dos paradigmas da ciência na educação, 

essa influência originou o que denominamos de abordagens 

inovadoras da educação contemporânea. Acerca do que ora se 

apresenta, conclui Behrens (2000, p. 61): 

 

Para alicerçar uma prática pedagógica compatível com as 
mudanças paradigmáticas da ciência, o Paradigma Emergente, 
deve constituir uma aliança, formando uma verdadeira teia, 
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com a visão sistêmica ou holística, com a abordagem 
progressista e com o ensino como pesquisa. Essa aliança se 
justifica e se torna necessária em função de cada abordagem: 
a) A visão sistêmica ou holística busca a superação da 
fragmentação do conhecimento, o resgate do ser humano em 
sua totalidade, considerando o homem com suas inteligências 
múltiplas, levando à formação de um profissional humano, ético 
e sensível. b) A abordagem progressista tem como 
pressuposto central a transformação social. Instiga o diálogo e 
a discussão coletiva como forças propulsoras de uma 
aprendizagem significativa e contempla os trabalhos coletivos, 
as parcerias e a participação crítica e reflexiva dos alunos e dos 
professores. c) O ensino com pesquisa pode provocar a 
superação da reprodução, para a produção do conhecimento, 
com autonomia, espírito crítico e investigativo. Considera o 
aluno e o professor como pesquisadores e produtores dos seus 
próprios conhecimentos.  

 

O paradigma emergente da ciência em sua influência sobre 

a educação foi responsável pelo surgimento de novas abordagens 

que viessem responder as atuais exigências da educação 

contemporânea que ainda sofre as conseqüências de muito tempo 

de vigência do paradigma dominante. 

Essas abordagens são apresentadas conforme expusemos 

na afirmação de Behrens (2000), sendo como que respostas que a 

educação contemporânea procura oferecer aos mais urgentes apelos 

e dilemas da prática pedagógica em nosso contexto. Trataremos 

agora de conceituar um pouco mais cada um dessas abordagens 

inovadoras da educação. 

A visão holística está muito preocupada com questões de 

ordem vital, ecológica e também antropológica. A escola é um 

espaço para formação do indivíduo como cidadão do mundo, com 
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consciência ambiental e ecológica. Recupera a visão do todo e a 

totalidade do conhecimento superando a fragmentação. (Ibid.). 

O aluno experimenta o mundo e a natureza, não como seu 

senhor, mas como parte dela, dando ênfase em sua dimensão 

subjetiva. A escola é o lugar da emoção, da sensibilidade, da paixão 

pela vida, provoca um repensar do universo como uma unidade-na-

diversidade. É por excelência uma educação interdisciplinar, que 

articula os conhecimentos uns com os outros na grande teia da 

complexidade.  

O professor estimula os alunos a buscarem valores que 

eram desconsiderados anteriormente, procura formar valores como 

solidariedade, igualdade, paz, harmonia e honestidade. A prática 

pedagógica é intercultural, e interage também com a natureza. 

Promove a criatividade dos alunos, a arte e as múltiplas 

inteligências. A metodologia é critica e reflexiva, em parceria com os 

alunos ela é elaborada para formar em vista da autonomia. Em 

termos de avaliação o seu processo está voltado para desenvolver 

nos educandos os valores da paz e harmonia, com os outros e com o 

cosmos. (Ibid.). 

A abordagem progressista se volta eminentemente para 

uma educação libertadora, crítica, reflexiva, que vê na educação 

uma grande responsabilidade política e social e também uma força 

de emancipação. Um dos mais ilustres representantes dessa visão é 

o educador Paulo Freire, que defende uma educação que forme os 

indivíduos numa perspectiva dialógica, isto é, através do diálogo, da 
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interatividade, na reciprocidade da relação do aluno com o 

professor e desses com o mundo (saber) e com a vida social, em 

especial. 

Para esse pensamento a educação deve valorizar e 

considerar a cultura do dia-a-dia, nela o mundo da vida invade a sala 

de aula e essa por sua vez, projeta-se para o mundo. O aluno é 

reflexivo, crítico e politizado. O professor é um parceiro, colaborador 

na construção do conhecimento. A metodologia é elaborada em 

parceira com os alunos e a avaliação não tem caráter punitivo, mas 

de liberdade, é baseada na produção individual e coletiva. 

(BEHRENS, 2000) 

Já na visão do ensino com pesquisa há uma 

preocupação contínua com a produção do conhecimento. O aluno é 

formado para ser um pesquisador junto com o professor.  A escola 

se torna o lugar por experiência do conhecimento, utiliza tecnologia 

da informação com o intuito de prover que seu ambiente seja 

verdadeiramente um espaço da informação e do conhecimento. 

(Ibid.). 

O professor promove a pesquisa utilizando recursos como: 

livros, revistas e periódicos especializados, além de outras fontes. A 

metodologia prima pela pesquisa, e a avaliação tem seu foco no 

trabalho individual e coletivo e no conhecimento produzido. (Id., 

1996). 

Dessa forma uma composição entre as três abordagens: 

holística, progressista e ensino com pesquisa, a nosso ver, 
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concordando com Behrens (2000), é indispensável para se pensar 

o fazer e a prática pedagógica em termos da educação no século 

XXI, uma vez que essas perspectivas pedagógicas respondem aos 

desafios do nosso momento histórico. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os apontamentos deste artigo visam pensar a prática 

pedagógica do século XXI a partir das contribuições da ciência 

contemporânea. Considerando a apresentação dos pressupostos 

teóricos queremos propor ao educador a mudança na sua atividade 

docente. Julgamos que mudar significa incorporar consigo na 

atuação profissional uma prática pedagógica inovadora, sintonizada 

com as contribuições da ciência atual. 

Por isso, detivemo-nos nos elementos indispensáveis para 

a atividade pedagógica: escola, professor, metodologia e o 

aluno. Não se trata apenas de pensar o professor isolado das partes 

que integram a sua atuação, mas sim, de defender que a adoção do 

novo paradigma requer uma mudança de todos os elementos 

constituintes da sua prática pedagógica, isto é, do exercício da ação 

docente. 
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