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Resumo

Neste artigo se apresenta um estudo acerca dos processos educativos adotados no Brasil a partir do século
XIX, bem como sua herança para a educação moderna. Visa ainda contribuir para a reflexão acerca de
projeções para o futuro da educação. Para tal, optou-se por uma pesquisa de cunho bibliográfico, envolvendo
importantes pesquisadores da educação no cenário brasileiro e internacional. A partir deste estudo, pôde-se
perceber que se adentrou o terceiro milênio fazendo-se uso de uma educação com aspectos pouco
revolucionários, quando comparada às suas origens. Além disso, puderam ser elencadas como importantes
tendências da educação moderna: o ensino superior e seus processos de internacionalização, a cultura digital
com seus impactos tecnológicos no ambiente educacional e a privatização da educação superior. Por fim, após
as reflexões necessárias para se entender os caminhos pelos quais passou a educação no Brasil, fez-se mister
direcionar pensamentos e ações para a educação e o futuro da humanidade, abordando valores e
competências que a educação deve despertar nos sujeitos do processo educativo, alunos e professores, em
um mundo constantemente em mudança.

Palavras-chave: Paradigmas tradicionais, educação moderna, futuro da educação.

Resumen

En este artículo se presenta un estudio acerca de los procesos educativos adoptados en el Brasil desde el siglo
XIX, así como su herencia para la educación moderna. Todavía pretende contribuir para la reflexión acerca de
las proyecciones para el futuro de la educación. Para eso, hemos elegido una búsqueda a las literaturas que
envolvió importantes investigadores de alto rango en el contexto brasileño y internacional. Con este estudio
podemos perceber en el tercero milenio que la educación aún es poco revolucionaria cuando comparada a dos
siglos atrás. Además, pudimos elegir como importantes tendencias de la educación moderna: la enseñanza
superior y sus procesos de internacionalización, la cultura digital con impactos tecnológicos en el ambiente
educacional y la privatización de la educación superior. Al fín, después de las reflexiones necesarias para el
entendimiento de los caminos a los cuales pasó la educación en el Brasil, es necesario direccionar
pensamientos y acciones para la educación y el futuro de la humanidad, abordando valores y competencias
que la educación deve despertar en los individuos del proceso educativo, alumnos y profesores, en un mundo
constantemente en cambio.

Palabras-clave: Paradigmas tradicionales, educación moderna, futuro de la educación.
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1. Para entender as implicações de uma educação do “passado presente”

Em quaisquer projeções que sejam realizadas acerca do futuro, é sabido que o conhecimento marca presença
em todas elas. Logo, existe uma concordância no fato de que o progresso de um país está atrelado à
qualidade dos seus processos educativos. Grandes mudanças em diferentes esferas, tais como política,
econômica, cultural, científica e tecnológica, ocorreram nas décadas finais do último século, onde se pode
perceber que ainda não está claro para a sociedade, o que realmente representa a globalização capitalista da
economia. Vive-se, portanto, a era da informação; possível graças às mudanças decorrentes do setor
tecnológico (GADOTTI, 2000).

Com isso, educadores têm refletido bastante sobre o futuro da sua profissão, o futuro da educação; e as
perspectivas teóricas que se fazem presentes nas práticas de alguns docentes até podem desaparecer, mas
em seu âmago, outras estarão presentes. Portanto, para que sejam realizadas projeções futuras, é preciso
entender o passado e as atuais práticas educacionais. Uma forte marca no cerne dos processos educativos
está intimamente ligada aos métodos e técnicas tradicionais.

Conforme Leão (1999), a gênese da educação tradicional confunde-se com as próprias raízes das instituições
formais de educação, tais como são conhecidas atualmente. Com isso, não fica difícil afirmar que os
paradigmas tradicionais estiveram norteando a construção das escolas e ambientes educacionais, assim como
serviram de suporte para a implantação dos novos moldes que viriam a sucedê-los.

O advento da escola tradicional, aqui apontada, remete ao século XIX e ao surgimento dos sistemas nacionais
de ensino, inspirados na ascensão da emergente sociedade burguesa, que pregava a educação como um
direito de todos e dever do Estado. Em seus aspectos mais relevantes, essa teoria pedagógica permaneceu
atual. Assim como aponta Saviani (1991, p.18):

Como as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um professor
razoavelmente bem preparado. Assim, as escolas eram organizadas em forma de
classes, cada uma contando com um professor que expunha as lições que os alunos
seguiam atentamente e aplicava os exercícios que os alunos deviam realizar
disciplinadamente.

Com isso, vale ressaltar que a escola tradicional continua a existir, de forma semelhante ao seu surgimento.
Não cabe a esse estudo aprofundar as modificações porque passou a educação tradicional, quando do advento
de outras tendências, tais como a Escola Nova e o Tecnicismo, mas é válido refletir acerca de um paradoxo:
essa escola tão criticada e “atual” não seria a mesma escola da qual somos produtos?

Gadotti (1995) aponta pensamentos em conformidade com os de Saviani (1991) ao trazer à tona que o
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fundamento da pedagogia burguesa foi o iluminismo, que até os momentos contemporâneos, insiste na
prática da transmissão de conteúdos e formação social individualista. A educação do trabalhador, com isso,
esteve voltada para a manutenção da disciplina; empréstimo realizado da burguesia à educação.

Diante do exposto, segundo afirma Leão (1999), não se deve deixar de reconhecer a grande conquista que foi
a educação universal, mesmo não sendo essa a redentora da humanidade. Ainda não é sabido por quanto
tempo existirá uma educação para os pobres e outra para os ricos, contudo, adentrou-se o terceiro milênio
fazendo-se uso de uma educação com aspectos pouco revolucionários, quando comparada às suas origens.

Ainda prevalece, em inúmeras instituições de ensino, a concepção de que a inteligência se configura numa
faculdade capaz de dotar o homem de grande poder de armazenamento de informações, partindo das mais
simples e chegando às mais complexas, visando tão somente, os resultados dos processos.

1. Com a chegada da educação moderna...

Outro aspecto a ser considerado para melhor entender os processos educativos passados e os atuais, diz
respeito à internacionalização da educação. Para Gadotti (2000), a Unesco (Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura) foi a grande organização imaginada pelos educadores e políticos, a qual
seria confiado o trabalho da educação internacional, que por sua vez, já era pensada desde 1899, quando o
Bureau Internacional de Novas Escolas, em Bruxelas, foi fundado. Na atualidade, o que se pode perceber é
uma estrutura básica uniforme nos sistemas de ensino, impulsionada pela globalização e pela busca por um
parâmetro curricular comum.

No ensino superior, segundo Morosini (2006), a internacionalização ocorreu mais veementemente a partir da
década de 90, não se prendendo apenas à função pesquisa, mas ao ensino também. Em virtude das
características dos processos educativos estarem intimamente relacionadas ao processo de globalização e às
determinações advindas dos organismos internacionais multilaterais, o Estado assume o papel de instância
avaliadora, no que concerne a todos os aspectos e níveis dos sistemas educacionais. Contudo, no Brasil e em
vários outros países, nota-se claramente, um impacto mais acentuado na educação superior.

A autora afirma que isso se deve ao fato da globalização considerar o conhecimento um bem extremamente
precioso, que por sua vez é oriundo de escalas superiores, em que a busca do conhecimento se faz presente
de forma constante. Com isso, a universidade assume o patamar máximo de liberdade acadêmica e
autonomia.

Romão (2011) alega que no caso brasileiro, as instituições de ensino superior têm pagado um alto preço, pois
seus referenciais teóricos e procedimentos metodológicos seguem aspectos epistemológicos hegemônicos, o
que caracteriza uma autonomia relativa. Além disso, o autor aponta que o caso brasileiro chama bastante
atenção no que se refere à privatização da educação superior, tornando-a um negócio como qualquer outro.
Se o pensamento hegemônico é considerar a educação como um serviço e não como um direito, claramente
se pode perceber essa tendência centrada no ensino superior brasileiro. Contudo, mesmo diante desse
fenômeno, deve-se deixar claro que as universidades não devem estar centradas em costumes locais ou
nacionais, mas comprometidas com as tendências da verdadeira epistemologia das ciências.

Nesse contexto, de acordo com Dias (2002, p. 03):

[...] a grande tendência nos últimos anos é a comercialização, favorecida pelo
desenvolvimento de novas tecnologias. Controlar a educação pode representar, em
tempos de internet e de novas tecnologias, lucros fabulosos. Significa também – e
isto é o essencial – o controle sobre as mentes e representa uma pá de cal final no
pouco que resta, nestes tempos de globalização, de soberania aos estados nacionais.

Diante desses levantamentos, faz-se emergente outra discussão acerca dos aspectos atuais da educação: a
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cultura digital. Gadotti (2000) assegura que os impactos das tecnologias no âmbito educacional ainda não
foram sentidos em sua totalidade, ao menos na maior parte dos países, o que inclui a avaliação das
influências audiovisuais e da informática, sejam na intenção de informar, alienar ou transformar pessoas.

Pinto (2006) reconhece o momento técnico-científico atual como a Terceira Revolução Industrial ou Revolução
Tecnológica; uma época marcada por maiores exigências no domínio das habilidades e conhecimentos, em
virtude de uma realidade complexa e marcada por concepções novas de educação, escola e ensino que devem
satisfazer as novas exigências.

Para a autora, as novas tecnologias criaram certo encantamento no meio educacional, ao trazer à tona
possibilidades outrora improváveis, que foram disseminadas pelos teóricos e governos, visto que conseguem
romper com as ideias de espaço-distância. O conhecimento no campo da informática, então, deveria estar
vinculado aos demais campos do saber. E no âmbito educacional, estar presente em suas discussões e
práticas.

Diante disso, Pretto (1999) expõe que em se tratando de uma sociedade com características desiguais tão
acentuadas, o Brasil mantém a escola pública como fonte única de acesso aos recursos tecnológicos e
informações às crianças oriundas de famílias menos abastadas.

Neste momento da discussão, cabem levantar alguns questionamentos: estaria a escola pública brasileira, tão
arraigada a uma concepção tradicional de educação e sob padrões epistemológicos hegemônicos preparada
para lidar com as mudanças advindas da revolução técnico-científica atual?
Como estão sendo utilizadas essas novas tecnologias na escola básica, se é que estão?
Quais as novas competências e saberes que se devem despertar nos alunos, em um mundo constantemente
em mudança?

1. Fins, valores e funções para uma educação do futuro

Após as reflexões necessárias para se entender os caminhos pelos quais passou a educação no Brasil, faz-se
mister direcionar pensamentos e ações para uma educação do futuro. Quem a escola atual espera formar?
Quais atitudes e valores necessitam ser desenvolvidos nos alunos?
Quais os perfis dos professores que estão formando esses alunos?
De que tipo de sistema são oriundos esses professores?

Conforme Perrenoud e Thurler (2002), dois desafios se fazem presentes no cotidiano dos docentes: o
reinvento da escola enquanto local onde seu trabalho é realizado e o auto reinvento enquanto indivíduos e
profissionais, ou seja, lidar constantemente com desafios intelectuais e emocionais que distam daqueles
presentes na época de sua formação.

Sabe-se, portanto, que os docentes deveriam ser sujeitos capazes de realizar plenas transformações no
sistema ao qual fazem parte, mobilizando competências novas e despertando outras tantas. Contudo, a
tendência da maioria dos sistemas escolares atuais, repletos de estruturas rígidas e fragmentadas não leva
em consideração as novas necessidades dos atores dos processos educativos.

Entretanto, para Perrenoud e Thurler (2002), aqueles sistemas escolares que obtiveram êxito em
transformar-se e em transformar as instituições inovadoras em comunidades em que se fazem reais
aprendizados, apresentam mais probabilidade em manter mais duradoura sua dinâmica, na qual permitem
aos professores que se ajudem mutuamente em termos de trocas internas de práticas educativas, ao passo
que também inovam na construção de sua identidade profissional.

Desse modo, a vitória das mudanças nos processos educativos atuais não depende somente de sua
organização intrínseca, mas essas alterações dependem em grande parte do que pensam e do que fazem os
docentes, perpassando entre outros fatores, sua formação continuada e os novos saberes e competências
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adquiridos e que são transmitidos ao seu cotidiano escolar.

No que tange ao desenvolvimento profissional dos professores, Perrenoud e Thurler (2002) realizaram um
inventário e apontam quatro grandes modalidades de abordagens complementares: sensibilização para os
objetos e desafios das reformas; desenvolvimentos de competências didáticas e pedagógicas; exploração
colaborativa e cooperação contínua em uma organização aprendiz.

A primeira das modalidades aponta que é sabido que quando da implantação de uma reforma nos sistemas
educacionais, espera-se que os atores envolvidos estejam engajados e apropriem-se das novas propostas. A
segunda conta com a presença das atividades de formação que acontecem mediante parceria com novos
programas embasados em competências desejadas.

A terceira, que envolve a exploração colaborativa, ratifica as novas pesquisas acerca das necessidades
docentes e o desenvolvimento profissional atual com os ideais de reinventar-se sozinho, mas também em
grupo. Para tal, faz-se necessário perceber que a ideia do outro, ao ser retomada e adaptada, pode conferir
melhores resultados a sua prática educativa do que suas próprias ideias numa busca solitária.

O cerne da questão levantada nessa abordagem diz respeito à criação de uma identidade no grupo de
professores com seus mecanismos próprios de resolução de problemas, o que permitirá ao longo do tempo, a
ampliação do leque de soluções, reações mais adequadas às incertezas, bem como uma melhor gestão do
ofício professor.

O quarto aspecto aborda a cooperação contínua em uma organização aprendiz e aponta a não viabilidade em
se construir competências coletivas no âmbito dos cursos tradicionais de formação nem tampouco no quadro
de funcionamento atual do sistema escolar. Daí a necessidade de implantação de um sistema capaz de
permitir aos indivíduos que fazem parte dele, evoluir para um estágio de organização ou comunidade
aprendiz. Logo, faz-se emergente uma cultura contrária ao individualismo, em que os professores se sintam
responsáveis pelos resultados dos seus alunos, mas também pelo seu próprio desenvolvimento profissional.

Segundo Perrenoud (2001), a competência pode ser entendida como uma faculdade capaz de mobilizar
diversos recursos cognitivos com a finalidade de solucionar situações que surgem no cotidiano dos indivíduos,
situações essas que exigem, por sua vez, esforços diferentes daqueles demandados anos atrás, podendo
extrapolar as expectativas do docente.

Ramos (2001) defende em sua tese que a competência está associada a saberes diversos que são mobilizados
pelos sujeitos na realização de uma atividade qualquer. A pesquisadora aponta, ainda, que não se tratam
somente de conhecimentos formais, mas todas as aprendizagens internalizadas nas situações vivenciadas e
que constituem a subjetividade.

Em consonância com Amorim e Moreira (2009), pode-se entender competência, numa sociedade marcada
pela grande quantidade de informação produzida e difundida a todo instante, como a capacidade que os
indivíduos possuem de relacionar e articular os diferentes saberes, posturas e valores dentro e fora da sala de
aula. Sugere-se, portanto, a questão das competências como um caminho para a transformação e superação
das práticas educativas vigentes nas instituições formais de ensino.

Morin (2005, p. 35) afirma que o conhecimento do mundo enquanto mundo é considerado necessidade mais
que intelectual; vital. Isso é um problema de todos os sujeitos do novo milênio: “como ter acesso às
informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las?
Como perceber e conhecer o Contexto, o Global (a relação todo/partes), o Multidimensional, o Complexo?
”. Para tal, faz-se indispensável uma reforma no pensamento. Por isso, é fundamental aprender a conhecer e
aprender a refletir sobre verdades impostas.

Para Antunes (2001, p.15):

Aprender a ser retoma a ideia de que todo ser humano deve ser preparado
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inteiramente – espírito e corpo, inteligência e sensibilidade, sentido estético e
responsabilidade pessoal, ética e espiritualidade – para elaborar pensamentos
autônomos e críticos e também para formular os próprios juízos de valores, de modo
a poder decidir, por si mesmo, como agir em diferentes circunstâncias da vida.

Aprender a ser, portanto, numa perspectiva integral de ser humano, se constitui também em um aprendizado
essencial. Morin (2005) aponta que é necessário que a escola ilustre o princípio de unidade/diversidade, que
conheça e compreenda o humano em suas diferentes esferas, dentre elas, biológica, física, cultural e social.

Contudo, aprender a pertencer ao planeta e viver nele também é uma nova e fundamental necessidade dos
sujeitos. De acordo com Morin (2005), esse aprendizado engloba quatro níveis de conscientização, que podem
ser explicitados da seguinte forma:

• A consciência antropológica, que visa o reconhecimento da unidade na diversidade;
• A consciência ecológica, ou seja, habitar com todos os seres e reconhecer a necessária união com a

biosfera.
• A consciência cívica terrena, que remete aos princípios de responsabilidade e solidariedade para com o

outro.
• A consciência espiritual da condição humana que conduz ao exercício do pensamento e a crítica e à

compreensão efetuada pelo próprio sujeito.

Dessa forma, fica evidente que os processos educativos devem estar embasados no estudo da compreensão
das singularidades dentro da diversidade que engloba o ser humano. Ao considerar a educação como meio
para alcançar esse patamar tão almejado, entende-se a importância da educação para a compreensão, em
todos os níveis educativos. Contudo, o desenvolvimento dessa compreensão pede uma reforma nas
mentalidades, que por sua vez, deve ser o grande produto da educação do futuro.

Conforme aponta Pérez-Lindo (2010), todos os indivíduos esperam que a educação produza múltiplos
resultados, dentre eles, que as crianças aprendam a ler, escrever e realizar operações matemáticas, que os
homens se tornem bons cidadãos, que todos os setores possuam profissionais mais qualificados e, com isso,
que a sociedade possa progredir e a intolerância, autoritarismo e ignorância sejam superadas, bem como,
respeito à natureza, solidariedade e comportamentos éticos também são esperados. Além disso, que os
líderes sejam mais responsáveis e que exista compromisso com o desenvolvimento científico do país.

A lista de anseios, portanto, é singular e quando questionados, os indivíduos podem listar missões e objetivos
diversos. Mas convém suscitar um questionamento acerca da educação como está sendo vivenciada. Quais os
resultados que estão sendo alcançados, realmente, através dos processos educativos atuais?
Esse tipo de indagação necessita de uma teoria da educação capaz de permitir a compreensão das
complexidades do mundo moderno, bem como realizar antecipações das tendências futuras. Contudo, uma
teoria educacional aceita universalmente é algo problemático e difícil de ser realizado, principalmente, em
decorrência das mudanças de paradigmas e contextos.

Missio e Cunha (2006) tecem reflexões sobre a educação escolar moderna e afirmam que os preceitos rígidos
e sólidos quando da fundação das escolas, existem na atualidade e, por conseguinte, o desencontro que há no
interior e fora das escolas tem interferido severamente nas relações que se estabelecem no seu entorno. Com
isso, a função da escola no século atual deve ser entendida mediante a busca incessante do seu
sentido/significado para a formação das futuras gerações.

No entender de Pérez-Gomez (2001, p.35):

É fácil reconhecer como a escola, filha privilegiada do Iluminismo moderno, exerceu
e continua exercendo um poderoso influxo etnocêntrico. A escola está reforçando de
maneira persistente a tendência etnocêntrica dos processos de socialização, tanto na
delimitação dos conteúdos e valores do currículo que refletem a história da ciência e
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da cultura da própria comunidade como na maneira de interpretá-los como
resultados acabados, assim como na forma unilateral e teórica de transmiti-los e no
modo repetitivo e mecânico de exigir aprendizagem.

A escola contemporânea, portanto, tem transmitido informações estanques, não propiciando a criação e a
reflexão do conhecimento acerca da realidade. Esse tipo de formação não permite que os sujeitos armazenem
os objetos dentro da complexidade do seu contexto. Parcela considerável dos estudantes que egressa das
escolas, o faz sem conseguir correlacionar o que aprendeu na escola e a realidade fora dos muros dela.

Certeau (1995) elucida que, anos atrás, a escola se configurava como o canal de centralização. Na atualidade,
a informação unitária é oriunda de canais diversos, como televisão, cartazes, publicidade, comércio etc.
Portanto, cabe à escola formar um ambiente crítico em que professores e alunos elaborem uma prática de
reflexão dessas informações produzidas no exterior dos ambientes formais de aprendizagem.

É notório que para Edgar Morin a reforma do ensino deve conduzir à reforma do pensamento e a reforma do
pensamento deve conduzir à reforma do ensino. Faz-se essencial alcançar tais reformas num futuro próximo.
Para Pérez-Lindo (2010), em toda projeção do futuro, os sujeitos se alimentam com toda classe de
antecedentes ou de visões futuristas. Reconhecem-se as tendências, mas alimentam-se sobremaneira,
expectativas de um mundo melhor, calcado no uso intensivo do conhecimento e da educação. Contudo, é
preciso pensar prospectivamente, refletir e buscar a implantação de programas de investigação, reformas
universitárias e inovações pedagógicas.

O autor enfatiza, ainda, que a educação deve assumir um caráter multiculturalista e universalista, ou seja, a
partir do ponto de vista filosófico e epistemológico, permitir a formação da consciência de si (princípio da
identidade) e formação do ser para o outro (princípio da sociabilidade). A negação do outro, estaria atrelada,
consequentemente, às relações de dominação.

Por outro lado, o desenvolvimento de uma tecnoestrutura e uma economia com fins à melhoria das condições
da vida civilizada têm posto a natureza em perigo. A educação poderia, dessa forma, auxiliar
significativamente na construção de uma cidadania ecológica. Dessa maneira, a eco-pedagogia emerge
enquanto dimensão essencial para a cultura do século XXI. Pérez-Lindo (2010) afirma que não somos apenas
indivíduos tampouco apenas atores coletivos, mas povos, comunidades, grupos sociais, estados e culturas e
se no planeta ainda existem conflitos, em grande parte são oriundos do desconhecimento das identidades e,
por conseguinte, dos sujeitos.

Considerações Finais

Diante do que foi exposto no decorrer do artigo, é perceptível inferir que uma educação também centrada na
preocupação para com os direitos humanos pode preservar a sociedade das relações de dominação, o que
incluem os direitos individuais, coletivos, econômicos, sociais e ecológicos. A educação assumiria, dessa
maneira, o dever de promover a internalização destes princípios para a promoção de um modelo mundial de
desenvolvimento compatível com os ideais de dignidade difundidos atualmente.

A partir do enfoque biológico, a educação prepara o indivíduo para a sobrevivência, mas não se faz
sustentável conceber uma educação centrada, quase que exclusivamente, para que os sujeitos possam se
adaptar ao meio. O mundo contemporâneo pede indivíduos com formações capazes de transformar seus
arredores de acordo com as necessidades emergentes, dentre elas, o equilíbrio com a natureza.

É perceptível na sociedade atual, a coexistência de vários modelos educativos. Fundamentalmente,
distinguem-se três: aqueles centrados na formação de valores, os que privilegiam a instrução cognitiva e
aqueles voltados para o mundo do trabalho. Consequentemente, essas divisões acarretam na fragmentação
social do trabalho e divisão de classes. Entretanto, a escola não pode deixar de trabalhar aspectos, tais como:
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criatividade, motivação e compromisso. É sabido por várias experiências que em escolas em que se
desenvolvem situações que levam em conta esses fatores, os resultados se encontram acima da média.
Porém, esses motores de aprendizagem podem ser tão importantes quanto o uso adequado da memória e da
inteligência racional.

Ademais, o currículo internacional parece ser o caminho para o qual os sistemas educativos marcham. O
MERCOSUL e a União Europeia, dentre outros, avançam no sentido de desenhar espaços educativos comuns.
Com isso, na presente era das mutações diárias, reconhecer a importância de modificar alguns fatores pode
ser tão relevante quanto permitir que outros permaneçam conservados.

O discurso permanece em torno do fator preponderante que é a educação enquanto garantia de um futuro
para a humanidade. No entanto, faz-se imperativo questionar: Estaria a educação, efetivamente, preocupada
e comprometida com o futuro da humanidade?

Conforme Gardner (2008) não se sabe ao certo um procedimento exato de educação capaz de produzir
indivíduos éticos, respeitosos, criativos, capazes de sintetizar informação e disciplinados. É certo, porém, que
a sobrevivência do planeta pode depender do cultivo dessas cinco disposições mentais. Além disso,
Pérez-Lindo (2010) acrescenta mediante o que revelam algumas de suas pesquisas mais recentes, que
aprender em equipe, também se configura numa disposição fundamental, aliada a atitudes como motivação,
criatividade, sociabilidade e compromisso. Defende-se, com isso, que um trabalho centrado nessas cinco
atitudes pode implicar em excelentes resultados em quaisquer processos educativos. Efeitos melhores
poderiam ser obtidos quando da combinação dessas atitudes com as cinco disposições mentais eleitas por
Howard Gardner.

() Artigo elaborado a partir das proposições da disciplina Fundamentos de la Educación I, ministrada pelo
Prof. Ph.D. Augusto Manuel Clave Pérez-Lindo, do Mestrado pleno em Educación da Universidad de la
Empresa, no segundo semestre letivo de 2013.
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