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RESUMO: Educar para os desafios dos novos tempos é uma necessidade que cresce tanto quanto 
as transformações sociais, ocorridas principalmente pelo avanço da tecnologia da informação que 
caracteriza esta geração. Hoje a escola precisa de um paradigma inovador que venha atender este 
novo perfil sociocultural preparando as novas gerações para atuarem de forma dialógica, 
autônoma, responsável e criativa, visando superar as crises que o mundo vive no contexto atual. 
O artigo examina o paradigma educacional atual e algumas propostas para ruptura deste modelo 
pedagógico rumo a uma educação inovadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Paradigmas Educacionais, Construtivismo, Construcionismo. 

 

RESUMO: Educar para los desafíos de los nuevos tiempos es una necesidad que crece tanto 
cuánto las transformaciones sociales, ocurridas principalmente por el avance de la tecnología de 
la información que caracteriza esta generación. Hoy la escuela precisa de un paradigma 
innovador que venga a atender este nuevo perfil sociocultural preparando las nuevas 
generaciones para tutear de forma dialógica, autónoma, responsable y creativa, visando superar 
las crisis que el mundo vive en el contexto actual. El artículo examina el paradigma educacional 
actual y algunas propuestas para ruptura de este modelo pedagógico rumbo a una educación 
innovadora. 
PALABRAS-LLAVE: Paradigmas Educacionales; Construtivismo; Construcionismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A necessidade de repensar um novo paradigma educacional que atenda as 

carências contemporâneas, admite uma reflexão acerca do contexto social atual o qual passa por 

momentos de crise, e a escola coloca-se como veículo condutor para novas possibilidades 

paradigmáticas diante deste grande desafio. 

Neste artigo, busca-se discutir os cenários prevalecestes no sistema educacional atual que  

não atendem as necessidades vigentes nem promovem aprendizagens significativas para a 

formação de seres autônomos que possam atuar de forma decisiva no ambiente sociocultural. Ao  

mesmo tempo, procura-se fomentar algumas possibilidades de paradigmas inovadores para a 

educação dos novos tempos a luz de teorias que sustentam o ser humano como sujeito dotado de 

potencialidades, capaz de construir interativamente conhecimentos e saberes indispensáveis à 

vida. 

 A finalidade primeira deste artigo é provocar algumas reflexões acerca destes novos 

cenários educacionais, como também convidar para que possam ajudar na construção e vivência 

efetivas destes novos ambientes pedagógicos de aprendizagens. 

 

2. AS NOVAS DEMANDAS EDUCACIONAIS: COMO CONTEMPLÁ-LAS? 

 

 O mundo vive hoje uma nova era, uma nova civilização, isto se dá pelas transformações 

ocorridas nos últimos tempos. Costuma-se definir como a era da informação em decorrência da 

informatização e do processo de globalização das telecomunicações a ela associada. De fato, 

atualmente há uma maior difusão de dados informacionais sendo reflexo do avanço das novas 

tecnologias que esgotam o gigantesco volume de informação e estreitam o mundo tornando mais 

fácil, próximo e acessível qualquer comunicação. Analisando este contexto, GADOTTI (2000) 

afirma que este novo cenário está transformando a organização social e por esta razão estar por 

vir uma nova revolução: a Revolução da Informação, assim como, no passado, ocorreram a 

Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. 
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 Segundo ROCHA (2005), nesta momento social, a humanidade experimenta um tríplice 

divórcio provocando crises que afetam bruscamente a qualidade de vida e o bem estar da 

população: o divórcio do ser  humano com a natureza, com os outros homens e consigo mesmo. 

Isso traz como resultado as crises presentes no nosso meio. 

 Do divórcio do homem com a natureza provocou a crise ecológica que vem preocupando 

toda a humanidade por saber que danos ambientais são reflexos das nossas ações. Diante deste 

desequilíbrio ecológico visto nos tempos atuais torna-se urgente e necessário uma busca comum 

pela sustentabilidade, pois só com uma ação conjunta e intensa é que se pode salvar o planeta. 

 O segundo divórcio experimentado na atualidade é dos homens com outros homens, 

provocando a crise ética, política, social e econômica a qual gera uma sociedade cada vez 

individualista, desumana com uma desigualdade cada vez maior. Com este desajuste, torna-se 

emergente uma busca conjunta da educação dialógica, primando pela ecofraternização e 

ecocidadania com uma prática sustentada pelo respeito, equidade, solidariedade, paz e outros 

valores fundamentais à vida. 

 A terceira crise gerada pelo divórcio do homem consigo mesmo é a psicológica, a qual 

resulta um desequilíbrio espiritual, mental e motivacional, tornando o ser humano cada vez mais 

solitário e infeliz. 

 Este é o perfil desta nova era, uma civilização com seus valores em mutação, pois os 

pilares da sociedade estão em desequilíbrio, em crise: a família com um modelo plural, diferente 

da estrutura familiar tida antes, o Estado com uma crise representativa da ética, a igreja com uma 

mutação de valores, dogmas e até linguagens, a economia com uma grande crise entre produção e 

distribuição e, finalmente a Escola como um pilar de extrema importância no meio social que 

atualmente sofre uma crise de modelo fragmentado, expositivista, racional e técnico, sendo ainda 

representada com um paradigma cartesiano, apesar de um contexto tão globalizado como 

encontra-se atualmente. Infelizmente a escola ainda aposta no enfoque instrucionista, valorizando 

a transmissão de informações. É necessária a inserção de um novo paradigma educacional para 

que possa contemplar a formação de valores essenciais à vida: ecológicos, (cuidar da natureza e 

da vida); econômicos (buscar uma economia solidária); políticos (lutar por uma democracia 

participativa); éticos (primar pela parceria, diálogo e reconhecimento das diferenças); sociais 

(buscar a inclusividade, liberdade e respeito) e finalmente os valores humanos (viver de fato a 

espiritualidade, paz e respeito). 
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 É essa a busca, pois como afirma Costa (2000), o ser humano é um ser de relações: ele 

existe como pessoa e torna-se pessoa, à medida que se relaciona consigo mesmo, com os outros, 

com a natureza e com a dimensão que transcende a vida. 

 Para atender aos desafios apresentados nos tempos atuais, assim como MORIM (2001) 

acredita-se que é necessário promover a globalização do ser e do saber para a reintegração 

planetária e do desenvolvimento humano e sustentável, à partir de uma solidariedade renovada, 

ou seja, uma educação que tem o compromisso ético de promover a compreensão da totalidade 

para formação de seres reflexivos com pensamento que une e liberta, pois como acredita MORIM 

(2001, p.61) “uma das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 

complexidade humana “. 

 Na era industrial, a educação foi um fator de crescimento individual e de ascensão social e 

hoje, na era do conhecimento é necessário que torne-se um fator de inclusão social. Para isso, é 

urgente uma educação básica de qualidade que atenda a demanda, aos desafios da 

contemporaneidade, ou seja, uma educação que ofereça aquelas condições que Bernardo Toro 

chama de “Códigos da Modernidade”, que configuram os instrumentos básicos para viver nesta 

sociedade atual relacionando as competências e habilidades inerentes a esta sobrevivência. 

 Para atender a todos os desafios apresentados e dar respostas aos conjuntos de missões 

DELORS (1998) Coordenador do Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, no livro Educação, um tesouro a descobrir? deposita a sua fé inabalável no papel 

fundamental da educação para o desenvolvimento contínuo das pessoas e da sociedade, pois para 

ele, em face dos desafios do futuro, a educação é o trunfo indispensável para a construção dos 

ideais de paz, justiça social e liberdade. Ainda aponta claramente como principal conseqüência da 

modernidade nesta sociedade do conhecimento à necessidade de uma aprendizagem ao longo da 

vida e para atender a toda esta demanda social é necessário educar para o ser humano 

desenvolver quatro competências básicas e quatro pilares os quais servem como bússola para 

maior orientação rumo ao futuro. 

1. Competência Pessoal (aprender a ser) 

2. Competência Relacional (aprender a conviver) 

3. Competência Produtiva (aprender a fazer) 

4. Competência Cognitiva (aprender a conhecer)   
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            Estes parâmetros contemplam as aprendizagens fundamentais para a vida atual que 

demanda cada vez mais de competências para atuar de forma eficiente em todas as instâncias 

sociais. Aprender a conhecer é o primeiro pilar apresentado, o qual implica em conhecimento 

progressivo e cumulativo. Como hoje vive-se no momento da informação e do conhecimento, é 

necessário não só saber onde encontra-lo, mas principalmente aprender a pensar a realidade, 

pensar o já feito e dito, pensar sobretudo o novo para reinventar o futuro. Conhecer e aprender 

neste momento histórico de mutações e informações não tem tempo próprio nem espaço definido; 

a escola é o espaço privilegiado, mas não exclusivo. Em todos os espaços há aprendizagem e 

sempre é tempo para esta busca. 

 O fazer chega como parâmetro também indispensável para a educação do novo tempo, 

pois a competência produtiva neste espaço informacional torna-se imprescindível, até porque 

deixou de ser puramente instrumental, pois nos dias atuais vale mais o pessoal para que o 

profissional seja mais produtivo através de atividades coletivas, pautadas no diálogo, na 

resolução de conflitos e estabilidade emocional que são, na verdade, qualidades humanas e 

devem permear esta articulação do conhecimento e técnica fora das paredes da escola no meio 

social. 

 Aprender a conviver também é apresentado como referência para a educação, por trazer a 

idéia de interdependência na sociedade contemporânea para que de fato a democracia se efetive e 

se consolide com a participação co-responsável da população em atitudes pautadas no respeito e 

na solidariedade, compreendendo que uma depende da outra. 

 Por fim, aprender a ser é apresentado como pilar último que compreende a capacidade de 

autonomia, sensibilidade, ética, responsabilidade pessoal e espiritual bem como iniciativa no 

desenvolvimento integral do ser que passa do crescimento da responsabilidade pessoal à 

realização coletiva. Embasa-se no mais profundo respeito á vida que através de sua vivência 

cotidiana, torna-se melhor para si e para o mundo. 

 Nesse contexto, a sociedade atual proporciona múltiplas oportunidades de aprendizagens, 

pois a era informacional traduz-se por redes do conhecimento em unidades dinâmicas e criativas 

com articulações de vínculos. Para tanto, a escola – como instituição privilegiada do trabalho 

com o conhecimento – precisa adotar uma prática inovadora, dar exemplo e ousar cada vez mais 

e não reproduzir o que existe. Só com uma ação que contemple os novos desafios, mudando a 

lógica da construção do conhecimento teremos de fato uma vivência escolar/social prazerosa e 
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feliz, até porque estamos vivendo no momento que a aprendizagem é ao longo da vida. Sobre este 

contexto MORIM (2000, p.11) faz uma colocação provocativa: “Mas a educação pode ajudar a 

nos tornar melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte 

poética de nossas vidas”. 

 Desta forma, é uma necessidade atual a escola promover, como coloca SNYDERS (1986) 

a “cultura da satisfação e da alegria”, para que formem-se cidadãos da paz contagiando o mundo 

de felicidade e conhecimento. 

 
3. A EMERGÊNCIA DE NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS 
  
   
 No começo de um novo século, em que o desenvolvimento informacional cresce de forma 

gigantesca, ainda está presente uma educação dicotomizada, racionalista e técnica, 

proporcionando a existência de um invariante cultural na escola que torna um grande obstáculo 

na educação, pois este invariante, de certa forma, dificulta o processo de inovação ou mudança 

paradigmática. Sobre esta colocação, FINO (2005) aborda que para haver uma inovação de fato, é 

necessário exorcizar o invariante cultural, ou seja, as representações enraizadas de escola e 

socialmente partilhadas com forças que dificultam ou atrapalham o processo de mudança.  

 Em cada momento histórico novas exigências são impostas, e a educação, por sua vez, 

precisa acompanhar para atender a demanda social apresentada preparando os sujeitos para 

atuarem de forma autônoma e responsável nos mais diversos eventos e práticas de letramento. 

 Dewey, em 1916 já afirmava em sua obra Educação e Democracia, que o objetivo 

primeiro da educação é enriquecer o processo da vida por pensamentos e ações cada vez 

melhores. Portanto, a educação para ele está na vida e para vida. O seu principal objetivo é o 

único que se adapta a um mundo em constante desenvolvimento. Assim, o contínuo 

desenvolvimento é a sua essência e finalidade. Diante deste objetivo tão amplo – levando-se em 

conta o seu momento histórico – torna-se cada vez mais evidente a necessidade de redimensionar 

a educação com a inserção de novas abordagens que possam contemplar a demanda atual. 

 Considerando o modelo de educação exigida Kilpatrick (1965) destaca que precisa-se 

impor pelo menos três condições básicas para a escola: 

                                                               1º deve ser penetrada de vida, de um viver real, porque, sem isso, não poderá 
oferecer as condições completas da aprendizagem; 2º deve ser ambiente 
propício à atividade dos alunos, onde seus empreendimentos formem unidades 
típicas de aprendizagem...; 3º precisa ter professores que, de uma lado, nutram 
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simpatia pela infância e pela juventude, cônscios de que o desenvolvimento só 
se dá pela atividade progressiva do aluno; de outros que vejam e saibam que o 
desenvolvimento só pode ser considerado como verdadeiro, quando propicia 
elementos de autocontrole, sempre crescente; que saibam, ainda, que o 
desenvolvimento assim avaliado pelo autodomínio só se efetua, quando 
melhores e mais adequados meios de conduta possam ser gradativamente 
adquiridos pelos próprios discípulos; que tenham em mente, por fim, que a 
experiência e a cultura da espécie representam um tesouro de valor incalculável 
e fonte de provisão, nunca acabada ou perfeita, mas sempre disponível para 
utilização mais rica e perfeita. Kilpatrick (1965, p.77) 

 
 Observa-se que apesar de hoje viver uma nova realidade sociocultural, estas condições 

impostas continuam válidas, mesmo tendo passado por inúmeras transformações no contexto 

social com avanços tecnológicos / científicos e informações sendo veiculados de forma acelerada. 

Não se pode negar o valor pedagógico de educar pela e para vida, tampouco o valor do afeto, da 

cultura, dos valores e principalmente o poder de construção do próprio conhecimento, sendo o 

aprendiz capar de protagonizar o seu processo de aprendizagem. 

 Neste contexto de uma nova realidade sócio-histórica-cultural, a escola deve privilegiar a 

construção coletiva dos conhecimentos mediados pela tecnologia informacional na qual o 

professor é um mediador e partícipe proativo que orienta esta construção. Esta ação deve ser 

emergente, pois a função clássica da educação que é a formação da pessoa nas suas várias 

dimensões não está atendendo esta complexidade tecnológica, ecológica e moral. 

 Esta nova ordem pedagógica que tanto necessita, deve fundamentar-se no construtivismo 

sóciointeracionista que, utilizando-se dos recursos da informática, terá oportunidades diversas de 

intermediar de forma consistente o processo de construção do conhecimento, possibilitando desta 

maneira, a formação da autonomia através de atividades colaborativas. 

 Nesta perspectiva pedagógica, cai a transmissão do conteúdo muito vista através de aulas 

meramente expositivas em que a figura do professor é peça fundamental para aquisição de 

qualquer conhecimento. O que caracteriza esta nova postura é a interatividade para que o 

educando vivencie a negociação de significados e junto ao professor, dialeticamente, possam 

descobrir novos caminhos e novos significados para aquisição do saber. 

 Sobre este novo paradigma Dowbor (1998, p.259) coloca que neste cenário educacional, a 

escola deixará de ser “lecionadora” para ser “gestora do conhecimento”, como sua matéria prima 

é o conhecimento informacional na era da informação, “pela primeira vez a educação tem a 

possibilidade de ser determinante sobre o desenvolvimento”. 
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 Diante desta necessidade, pelo bombardeio de informações, em novembro de 1999, um 

fórum sobre Mídia e Educação em São Paulo deixou como resultado um documento que 

evidencia a interrelação entre comunicação e Educação como um novo campo de intervenção 

social e de atuação profissional, considerando portanto, a informação como fator decisivo e 

fundamental para a educação.  

 Surge neste novo cenário de atuação, o educomunicador que segundo SOARES (2001 p. 

29) “caracteriza-se pela busca permanente de respostas conceituais e pragmáticas para uma série 

de questões complexas presentes nas condições de vida da sociedade contemporânea”. Isso 

implica necessariamente uma teoria que privilegia a comunicação dialógica através de conceitos 

metodológicos de intervenção que estreitam a relação Comunicação, Educação e Tecnologias da 

Informação proporcionando, desta forma, um contínuo processo de aprendizagem multicultural. 

 Com a inclusão destes novos campos socioeducativos torna-se indispensável a 

necessidade de um paradigma inovador na educação que quebra a idéia de transmissão, pois 

como coloca FREIRE (1996, p. 134) “... ensinar não é transferir a inteligência do objetivo ao 

educando mas instiga-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de interligar 

e comunicar o inteligido”. Assim sendo, faz-se preciso compreender o indivíduo como um ser 

“interativo” em que através de mediações tendo a linguagem como principal agente mediador – é 

capaz de promover o encontro com o objetivo do conhecimento. 

 Paulo Freire como principal patrono da concepção progressista da educação, deixa 

importante legado a teoria do conhecimento, tomando como princípio a base social – 

interacionista. Basta pensar em alguns princípios defendidos em suas obras, principalmente a 

epistemologia dialética que embasa o seu pensamento pedagógico, o ensino a partir das 

condições atuais, socioculturais, ideológicas e existenciais, buscando a superação destas 

condições, a concepção do sujeito que aprende, o papel diretivo da intervenção pedagógica, 

dentre outros princípios que tem como base a vinculação da prática pedagógica com a vida e sua 

função social. 

 A inserção de um novo paradigma educacional não depende necessariamente dos recursos 

tecnológicos, apesar de facilitarem a passagem do modelo mecanicista para uma educação social-

construtivista. É necessária uma atuação instigante em que o ambiente de ensino e aprendizagem 

proporcione oportunidades para pesquisa, interatividade e participação autônoma. 
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 A criação de novos ambientes educacionais que estabeleça um clima aberto, inovador, 

investigativo e interativo é responsabilidade de todos os segmentos educacionais, pois há uma 

necessidade da valorização constante da descoberta para que professor e estudante aprendam 

problematizar e juntos encontrar novas possibilidades e caminhos. Desta forma, espera-se que o 

professor possa atuar mediando o processo de construção do conhecimento, favorecendo à 

interação e autonomia de forma cooperativa para que fato haja uma aprendizagem colaborativa. 

 Para que se crie verdadeiramente este ambiente de aprendizagem é imprescindível o 

estímulo e motivação – pois os recursos tecnológicos por si só, não apresentam situações 

motivacionais – é necessário apresentar desafios e problemas a resolver ou até proporcionar 

momentos de criação coletiva para que a aprendizagem aconteça de forma mais veloz. 

 
4. UM NOVO DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO: CRIAR UM AMBIENTE INOVADOR 
DE APRENDIZAGEM 
 
 Como já foi colocada anteriormente, a escola é um espaço privilegiado de aprendizagem. 

Todas as suas ações têm como alvo essa aprendizagem , só que até o momento, em meio a tantas 

mudanças e evoluções, este ambiente ainda não se formou de modo que promova uma 

apropriação do conhecimento. 

 A intenção é refletir às várias possibilidades de fazer da escola um cenário educacional de 

aprendizagem, e a proposta pedagógica capaz de criticar o perfil educacional do paradigma fabril 

e ajudar a olhar a educação com uma visão diferente, uma nova ordem na escola, quebrando a 

idéia de aprendizagem como mera transmissão de informação. 

 Nesta perspectiva, este novo ambiente deve estar respaldado em contribuições teóricas 

que partem do princípio de que é preciso compreender a ação do sujeito no processo de aquisição 

do saber e assim buscam novos caminhos para adaptar o ambiente escolar ao contexto global 

atual. 

 Eleger o construtivismo como base deste ambiente educacional inovador, traz como pano 

de fundo a idéia de pluralidade, interatividade, interrelação e intercâmbio crítico entre saberes 

desenvolvidos por diferentes pensadores. Isto porque, a informática na educação chegou de forma 

veloz e a cada dia se expande ilimitadamente, transformando-a em um novo domínio da ciência a 

qual a escola deve apropriar-se deste recurso para promover situações desafiadoras de 

aprendizagens. 
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 Nessa abordagem, o novo espaço educativo que se quer desenhar deve considerar o 

conhecimento como interação recíproca entre sujeito e objeto que estão em constante processo de 

construção. Assim, o centro de seu percurso é o indivíduo em caminho da aprendizagem. 

 Assim como Piaget (1974) acredita-se que para contemplar os desafios da 

contemporaneidade, o conhecimento deve ser construído pelo sujeito através de ações sobre o 

objeto, pois assim jamais será esquecido. Desta forma, o objetivo da educação neste cenário não 

consiste em transmitir verdades ou informações, mas possibilitar que aprenda e se aproprie deste 

novo conhecimento por si só, conquistando desta forma suas próprias verdades. Para ele, a raiz 

do fracasso da educação formal se deve ao fato de iniciar pela linguagem ao invés de fazer pela 

ação real. 

 Este novo paradigma educacional busca uma prática pautada na vida, na aprendizagem 

pela descoberta, na mediação, para que possa fazer uso social do conhecimento apropriado e 

assim intervir positivamente no seu entorno sociocultural. 

 Hoje com a tempestade de informações sociais, não é difícil promover situações de 

aprendizagens significativas, mesmo porque a informação é elemento básico para que a 

aprendizagem aconteça de fato. Para tanto, é necessário que esta aprendizagem seja construída 

num ambiente sociocultural de troca, diálogo e mediada por ferramentas e símbolos e não com 

mera transmissão de informação. 

 Este ambiente informacional e digital sugere uma nova ordem pedagógica: o 

construcionismo de Pappert que acredita que o conhecimento acontece mais rápido quando o 

aprendiz partilha socialmente o já construído por ser construtor ativo deste conhecimento. Mais 

uma vez evidencia-se a necessidade de interação e aprendizagem colaborativa para um 

conhecimento mais eficaz. 

 A abordagem construcionista segundo Papert (1994), nasceu através da articulação de 

alguns conceitos da inteligência artificial partindo da teoria de Piaget, propondo inicialmente uma 

linguagem de programação logo, que tempos depois foi aplicada em outros ambientes 

computacionais. O interrelacionamento de teorias de alguns pensadores contemporâneos 

inspiraram este pensamento construcionista que Papert deixou para atender esta realidade 

informacional que o mundo exige atualmente. 

 Dewey (1979), com sua crença na descoberta, no aprender fazendo, foi importante 

contribuidor para esta proposta, pois sua filosofia educacional caracteriza-se por um “continuum 
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experimental”, defendendo que a aquisição do saber é fruto da reconstrução a partir da reflexão 

sobre experiências passadas que reflete decisivamente nas experiências futuras.  

 Papert (1994) apóia-se e retoma de Dewey (1979) a idéia da experiência significativa para 

a criação de um ambiente de aprendizagem e descoberta em que tantos os alunos quanto os 

professores realizem um trabalho de investigação que ocorra ação – testagem – depuração 

generalização para que o conhecimento tenha uma relação de continuidade com o conhecimento 

que o aluno detém. Assim, é necessário conhecer os interesses para propor planos que resultem 

em um trabalho cooperativo. 

 Para Papert (1994) a melhor aprendizagem ocorre quando o aprendiz assume o comando 

de seu próprio desenvolvimento em atividades significativas e lhe despertem prazer para que a 

cognição e afeto andem juntos. 

 Freire (1979) apresenta-se como importante contribuidor de Papert por defender a 

educação como um processo emancipatário não desconsiderando a importância tecnológica para 

conquista desta autonomia. Para ele, o homem deve instrumentalizar-se com recursos da ciência e 

da tecnologia para lutar para sua libertação. 

 Assim como outros teóricos construtivistas contemporâneos, Piaget (1974) acredita que o 

conhecimento não é transmitido progressivamente por meio de ações interativas que se 

transformam. A experiência, que é base para a construção do conhecimento, se caracteriza 

sobretudo pela reflexão do saber fazer e esta concepção é defendida por Papert, pois na 

linguagem computacional o conhecimento não é fornecido ao aluno para que ele dê as respostas. 

É o próprio aluno que coloca o conhecimento e indica as operações que devem ser executadas 

para obter a resposta. Na verdade, o programa fornece pistas e caminhos importantes para o seu 

pensamento. 

 Outra contribuição para o construcionismo é a teoria sociointeracionista defendida por 

Vygotsky (1989), que tem como eixo o homem como sujeito histórico mente e corpo, biológico e 

social inteiramente integrado em um processo histórico e cultural. Desta forma, Papert (1994) 

acredita que para promover uma melhor aprendizagem, além de trabalhar com conhecimentos 

significativos é imprescindível identificar a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de cada 

aluno para atuar adequadamente de acordo às estruturas que já possue. 

 Papert (1989) deixa claro que o foco central de seus estudos não é a máquina, mas a 

mente. Coloca que o computador é um “portador de germes” ou “sementes culturais” que ajudam 
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a promover movimentos sociais, culturais e intelectuais. Desta forma, pode-se inferir que os 

instrumentos culturais podem provocar transformações significativas na escola e na sociedade 

sendo utilizado numa perspectiva construcionista, ou seja, possibilitando a busca para elaboração 

de construções mentais. 

 O que se defende nesta abordagem é uma prática ativa, onde o aluno não receba 

passivamente a informação, mas atue num ambiente aberto, estabelecendo diálogos e parcerias 

entre os pólos objetivo e subjetivo do seu pensamento, mas para isso ALMEIDA (2000 p. 36) 

coloca que “é necessário que o professor crie um ambiente que estimule o pensar, que desafie o 

aluno a aprender e a construir conhecimento individualmente ou em grupo”. 

 Portanto, se o que deseja para este novo ambiente educacional é uma ação que provoque 

mudanças torna-se necessário uma prática construtiva e construcionista, abolindo a transmissão 

de informação e a instrução para que promova uma verdadeira transformação socioeducacional. 

Isso significa uma mudança de paradigma onde favoreça a formação de cidadãos mais autônomos  

e críticos para produzir o próprio conhecimento e participar da construção de uma nova 

sociedade.   

 
5. CONSIDERAÇÕES 
 

 
 Vivemos na era planetária e a educação precisa estar centrada universalmente na condição 

humana para que o local e o global se entrelacem em busca de um impacto sociocultural saudável 

e produtivo para enfrentar os desafios apresentados na vida moderna. 

 Assim como Paulo Freire – que deixou o seu legado a toda humanidade como incentivo à 

superação da injustiça – acredita-se na urgência dessa mudança no ambiente educacional 

operando rupturas e quebrando paradigmas para a construção de novas possibilidades para 

contemplar a evolução social atual. 

 GADOTTI (2000) muito sabiamente colocou que o novo depende de um direcionamento 

e orientação ético-político-pedagógico e uma filosofia que enlace essa inovação. Esta concepção 

acerca dessa discussão é bastante pertinente visto que acredita-se que só com uma política 

educacional responsável, voltada para o diálogo, a construção, a interação e a cooperação é que 

teremos verdadeiramente uma inovação pedagógica. 

 Para que aconteçam essas mudanças significativas e duradouras na prática escolar 

depende de mudanças conceituais e paradigmáticas de toda equipe escolar que requer, além de 
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outros valores, serenidade, sabedoria, entusiasmo e coragem para perceber que a sociedade atual 

exige cenários educativos transformadores, dinâmicos e construtores proativos.  

 Pode-se detectar muitos vícios e carências que precisam ser enfrentados, para que assim 

sejam abertas novas portas e possibilidades para a educação no futuro, um deles é a grande ênfase 

na transmissão de informação, como também na fragmentação do conhecimento compreendendo-

o de forma dicotomizada e lacunada, não estabelecendo portanto ligação e interdependência entre 

as áreas do saber.   

 No campo conceitual, a interdisciplinaridade e a transversalidade associada a qualidade de 

vida, valores éticos e resgate das condições de cidadania vieram dar novo enfoque ao paradigma 

educacional que se busca. 

 A título da conclusão deste artigo que carrega em si a idéia de incompletude, justamente 

por fazer parte de um processo inesgotável de busca, é importante colocar que não apresenta um 

desenho definido do cenário que se busca para o sistema educacional, apenas aponta para 

algumas necessidades incontestáveis para atender a uma sociedade em constante mutação e 

crescimento tecnológico. 

 Vale colocar que nesta era planetária de informação, será preciso responder com novas 

metodologias pedagógicas para a construção do conhecimento, pois as necessidades básicas da 

educação mudaram e a mesma não está atendendo adequadamente estas necessidades. 

 Diante do atual contexto, acredita-se que só com paradigmas inovadores nos ambientes 

escolares pode-se conseguir reflexos positivos sobre os processos de ensino e aprendizagem, 

além do mais, é notório que as novas tecnologias da informação e da comunicação podem 

contribuir de forma significativa para os educadores que vislumbram um novo cenário 

educacional com novas responsabilidades e isto já bastaria para justificar as reflexões desta 

discussão. 

 Assim sendo, é imprescindível que a informática provoque inovações no sentido de 

superar problemas importantes apresentados no cenário atual. Para isso é necessário saber utilizar 

tais recursos de forma que venha fomentar interrogações, pensamentos diversos, 

problematizações dialéticas e uso constante das idéias para que possa apresentar possibilidades 

verdadeiramente novas. Assim, com a quebra da idéia de instrução para uma concepção 

construcionista, este novo cenário começa a ser desenhado.  
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 O que não se pode é trabalhar com a idéia de respostas prontas, tampouco com a 

concepção de ensino enquanto transmissão, pois assim a máquina substituirá o professor em 

pouco tempo. O processo de busca do conhecimento é o caminho e só desta forma, na construção 

dialética e dialógica pode-se atender a esta nova ordem social com soluções diversas para os 

desafios apresentados. 

 Na realidade, esta reflexão vem, em última instância, provocar para uma caminhada 

coletiva desta nova ordem pedagógica, onde busque um novo paradigma educacional em que 

valorize o humano e a vida, acreditando ser o sujeito responsável ativo e direto pelo seu processo 

de construção do conhecimento, que em interação com seu meio sócio – histórico – cultural 

intermedia junto ao professor o saber necessário à vida. Desta forma é importante apropriar-se 

desta realidade conceitual e fazer uso intervindo e transformando a sociedade de modo que seja 

cada vez mais humana e feliz, ou seja, com melhor qualidade de vida e sustentabilidade. 

 Portanto, além de ser uma provocação é também um convite para apropriar-se da 

tecnologia da informação/comunicação, utilizando-a de forma construtivista e construcionista, 

apoiando-se nas idéias apresentadas nesta discussão para que venha contribuir para uma vivência 

pautada nos princípios da cidadania com diálogo, relações transparentes, honestas e maduras, 

pois o próprio processo dialógico já é um exercício de cidadania. Só assim pode-se ter de fato um 

paradigma educacional inovador. 
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