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Resumo

Este artigo é o resultado dos textos, seminários e debates realizados na disciplina “Perspectivas teórico-metodológicas
para o ensino das Ciências Humanas” de um Programa de Pós-graduação. Esta disciplina nos possibilitou refletir
sobre as práticas e tendências pedagógicas no ensino superior, levando em consideração o estudo do currículo e o
uso das novas tecnologias da informação e da comunicação como ferramentas de aprimoramento da prática
profissional. Assim, este estudo teórico propõe uma reflexão dos modelos paradigmáticos enraizados nas salas de
aulas, do saber fazer pedagógico do professor, finalizando com os apontamentos da inserção das novas tecnologias
da informação e da comunicação dentro do espaço escolar como ferramentas colaborativas e reflexiva no
desempenho da prática pedagógica.
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Abstract

This article is the result of the texts, seminars and debates held in the discipline "Theoretical-methodological
perspectives for the teaching of Human Sciences" of a Postgraduate Program. This discipline allowed us to reflect on
pedagogical practices and trends in higher education, considering the study of curriculum and the use of new
information and communication technologies as tools to improve professional practice. Thus, this theoretical study
proposes a reflection of the paradigms rooted in the classrooms, of the pedagogical know-how of the teacher, finishing
with the indications of the insertion of the new information and communication technologies within the school space as
collaborative and reflective tools in the performance of Pedagogical practice.

Keywords: Paradigms; Reflective Pedagogical Practices; New technologies.

Introdução

Diversas foram as mudanças ocorridas ao longo da trajetória escolar, e com isso não podemos deixar de perceber
como as práticas pedagógicas também estão acompanhando todo esse movimento de pensamentos e de ações do
fazer pedagógico. Afinal, não há mais lugar nas nossas escolas para um paradigma dito conservador e tradicional,
ainda mais nos dias atuais, em que a tecnologia ganhou seu espaço nas relações sociais e se faz presente em boa
parte do cotidiano de diversos grupos sociais.
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Em meio a este mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, ouvir, copiar, repetir e decorar não fazem mais
sentido, tornando-se ações que estão desconectadas da nova realidade que nos rodeiam e tão pouco despertam a
atenção das crianças e jovens. Com todas estas mudanças na maneira de nos organizarmos e relacionarmos,
busca-se novos modelos educacionais em que a teoria e a prática caminhem de mãos dadas e na mesma direção
procurando a formação pessoal e profissional de todo e qualquer indivíduo. Com isto, é essencial que busquemos
uma mudança paradigmática dentro do ambiente escolar, para que os alunos venham a se tornar cidadãos
comprometidos, éticos, criativos, críticos e comprometido com a sociedade e o meio ambiente no qual vive.

Ainda que o passo inicial seja realizado a partir de um paradigma pautado na reprodução, não significa que tudo está
perdido, afinal não se constroem excelentes professores em poucos dias e nem mesmo em poucos anos. É preciso
que eles se percebam como agentes da mudança e que possamos caminhar em direção à uma prática emancipatória,
reflexiva e significativa, dando luz a uma pedagogia da autoria, que está preocupada com a formação do cidadão por
completo, respeitando suas especificidades e seu modo de aprender. Assim, fazendo a junção de teoria e prática,
construiremos professores aptos e comprometidos com o saber fazer da sua prática nos processos pedagógicos.

Partindo desses apontamentos este trabalho foi elaborado com base teórica em Behrens (2011), Faria (2014), Grillo e
Mattei (2005), Moraes (1996), Prados (2010), Santin e Maito (2011), Souza (2004) e Souza e Zafaneli (2004). Este
artigo é resultado da produção individual e coletiva das atividades, leituras, seminários e estudos realizados nos
encontros da disciplina “Perspectivas teórico-metodológicas para o ensino das Ciências Humanas” de um Programa
de Pós-graduação.

OS RETROCESSOS E AVANÇOS PARADIGMÁTICOS

Ao longo do tempo a sociedade vem sofrendo drásticas e esperadas mudanças em todos os cenários sociais. Assim
como a cultura, a política e a família, a escola também acompanhou e continua a acompanhar as transformações
sociais impostas por estas mudanças, tornando-se fruto desta era pós-moderna na qual vivemos. Com isto, os seus
aspectos identitários como, sua cultura, seu modo de funcionamento, os conhecimentos ditos válidos e relevantes, o
seu currículo, as práticas pedagógicas que a compõem, não deixam de ser o espelho da representação de uma
sociedade construída cultural, política e cientificamente.

Moraes (1996) explicita que algumas condutas parecem não progredirem conforme o avanço de uma era
pós-moderna quando falamos em educação escolar:

Embora quase todos percebam que o mundo ao redor está se transformando de forma
bastante acelerada, entretanto, a grande maioria dos professores ainda continua
privilegiando a velha maneira com que foram ensinados, reforçando o velho ensino,
afastando o aprendiz do processo de construção do conhecimento, conservando, assim,
um modelo de sociedade que produz seres incompetentes, incapazes de criar, pensar,
construir e reconstruir o conhecimento (MORAES, 1996, p. 59).

Passam-se os anos, surgem tecnologias e avanços, mas algumas práticas e modelos tradicionais tendem a
permanecer e enraizar-se no cenário educacional. Apesar de estarmos em pleno século XXI, muitas são as formas de
educar pautadas ainda no século XIX, que estão sendo representadas nas salas de aulas de muitos brasileiros
através do paradigma tradicional.

Behrens (2011) em sua obra utiliza da ideia de alguns autores para trazer o significado do que seja o terno
“paradigma”: para Weil (1991 apud BEHRENS, 2011, p. 25) “em grego, paradigma significa exemplo ou, melhor ainda,
modelo ou padrão”; já para segundo Khun (1994 apud BEHRENS, 2011, p. 25) um paradigma está relacionado “a
constelação de crenças, valores e técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade científica”, para este autor
a ciência estará sempre em busca da veracidade de comprovação de fatos perante algum paradigma, por isso sua
relação com a cientificidade. Essas definições nos instigam a pensar e procurar outras concepções e interpretações
para o termo “paradigma”. Assim, fazendo está reflexão podemos entendê-lo e enxergá-lo como um modelo da
realidade em que vivemos, que expressa e determina a maneira de organização de um determinado grupo ou cultura
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social.

É importante compreendermos como o paradigma tradicional caminhou e chegou até o espaço da sala de aula. Esta
trajetória teve início no método cartesiano (também chamado de paradigma newtoniano cartesiano) o qual fazia uso
totalmente da razão absoluta e irrelevância das emoções, colaborando para a produção de uma educação direcionada
para o desenvolvimento do pensamento racional, fragmentado e reducionista. Bherens (2011) ressalta que “esta
racionalidade levou o homem a ver o mundo de maneira compartimentalizada, separando a ciência da ética, a razão
do sentimento, a ciência da fé, em especial, separando mente e corpo” (p. 19) e que acaba por contribuir para a
formação de pessoas individualistas, e isto irá refletir em um modelo de educação unimendicional, monocultural e
fragmentada colaborando para a exclusão social e reforçando a ideologia de uma cultura dominante.

Moraes (1996) traz sua colaboração no que se refere a este paradigma tradicional que tanto assola a educação e
também a sociedade, afirmando que:

[...] o paradigma tradicional baseava-se no conhecimento "objetivo" obtido pela
experimentação e na observação controlada, buscando o critério de verdade na
experimentação (sensação) e na lógica matemática (razão)[...]. De acordo com esse
modelo, dividir era necessário, e o pensamento caminhava do mais simples para o mais
complexo. Mente e matéria eram duas coisas fundamentalmente distintas e separadas,
sendo a primeira mais importante do que a segunda. O mundo era uma máquina perfeita
que poderia ser descrita objetivamente, independente do observador humano, e os efeitos
dependiam de suas causas (MORAES, 1996, p. 59, grifos da autora).

Este paradigma deixa claro suas intenções pautadas na educação desenvolvida por um sistema hierarquizado,
autoritário e dogmático, em que a produção do raciocínio, do conhecimento e das disciplinas ocorrem de forma
separada e sem nenhuma relação com as demais, valorizando a memorização, a repetição, a cópia, a avaliação
somatória, o patrimonialismo, a punição e a passividade do aluno. Moraes (1996) relata bem a caraterística de uma
escola que permanece atuando em conformidade com este paradigma:

É uma escola que continua dividindo o conhecimento em assuntos, especialidades,
subespecialidades, centrada no professor e na transmissão do conteúdo que, em nome da
transmissão do conhecimento, continua vendo o indivíduo como uma tabula rasa,
produzindo seres subservientes, obedientes, castrados em sua capacidade criativa,
destituídos de outras formas de expressão e solidariedade. E uma educação
"domesticadora", "bancária", segundo Paulo Freire, que "deposita" no aluno informações,
dados e fatos, onde o professor é quem detém o saber, a autoridade, que dirige o processo
e um modelo a ser seguido (p. 59).

Bherens (2011, p. 24) complementa essa ideia afirmando que esta dicotomia entre as disciplinas colabora para “uma
ruptura entre o ensinar e o formar”, e que a verdadeira intensão deste paradigma é apenas quantificar a saída das
pessoas da escola e a entrada das mesmas no mercado de trabalho. O mais importante é formar, a qualidade de
ensino que irão adquirir no percurso escolar não é levada em consideração, e tão pouco importa, desde que saiam da
escola “alfabetizados” e sabendo resolver algumas operações básicas da matemática.

Bherens (2011) e Moraes (1996) discutem que através dos estudos realizados por Einstein e como a criação da “teoria
da relatividade” surge uma nova lente paradigmática, comprovando que não há distinção entre matéria e energia e
que estes constituem termos permutáveis. Além de ser um grande avanço na área da ciência também colabora para a
quebra do paradigma cartesiano, e se inicia a ideia de um mundo em constante movimento, em ação e em processo
de mudança que irá repercutir em uma nova construção da figura humanística e também da educação.

Agora, tudo parece está associado, relacionado, conectado em renovação constante. As relações se apresentam
como meios complementares e não mais fragmentadas, há uma maior valorização para todo. Surge assim, uma
ruptura no paradigma cartesiano (tradicional) e abre-se a mente e inicia-se a construção e o surgimento de um novo
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paradigma que Bherens (2011) denomina-o de “emergente”. Mas, é evidente que mudar não é uma tarefa rápida e
nem direta, afinal, mexe-se com toda a estrutura organizacional de uma sociedade e cultura, um processo lento e
árduo que se conquista a cada dia e a cada passo. Também é levado em consideração alguns pontos do “velho”
paradigma, pois o velho sempre servirá de guia para o novo, e é inevitável que algumas características do velho não
façam parte da composição do novo paradigma. Esta quebra paradigmática surge para o melhoramento da busca do
conhecimento e também para atender e acompanhar os avanços na área científica com o intuito de aprimorar a
resolução dos problemas sociais apresentados.

Pozo (2002) destaca como se organizou este novo modelo social com a inserção deste novo olhar paradigmático
dentro do âmbito escolar, corroborando que surge assim uma nova cultura da aprendizagem:

[...] à conjunção de diversas mudanças sociais, tecnológicas e culturais, a partir das quais
esta imagem tradicional da aprendizagem sofre uma deterioração progressiva, devido ao
desajuste crescente entre o que a sociedade pretende que seus cidadãos aprendam e os
processos que põem em marcha para consegui-lo. A nova cultura da aprendizagem,
própria das modernas sociedades industriais, se definem por uma educação generalizada e
uma formação permanente e massiva, por uma saturação informativa produzida pelos
novos sistemas de produção, comunicação e conservação da informação, e por um
conhecimento descentralizado e diversificado (p. 30).

Assim, dentro do processo educacional muda-se a missão da escola, que tende a se adaptar a uma nova visão sobre
o aluno. Agora a escola precisa se direcionar ao indivíduo, reconhecendo-o como sujeito original, único, diferente,
possuidor de inteligências múltiplas e carregado de uma extensa bagagem cultural e de aprendizagem, levando em
consideração a sua gama de personalidade que lhe permite exercer diferentes estilos de aprender e um composto de
habilidades para resolver problemas (MORAES, 1996).

Moraes (1996) vem caracterizar o paradigma emergente em três categorias: a) construtivista, pelo fato de considerar
o conhecimento como algo que está em constante mudança e em processo de construção, sendo multidimensional
que auxilia na sua capacidade de se auto renovar de acordo com as novas informações que surgem; b)
interacionista, reconhecendo que o indivíduo e objetivo estabelecem relações indissociáveis, na qual um colaborará
para a construção e modificação do outro, levando em consideração o processo sociocultural na qual explica que o
indivíduo se constrói com o contato com a sua realidade, com os outros e com seus espaços sociais, proporcionando
a reflexão sobre o mundo e sobre sua própria existência; e c) a transcendência, que está relacionada a ir além,
superar-se, encontrar-se e buscar a compreensão da sua interação com o universo.

Diante destas características, devem ser pautadas a construção de práticas inovadoras que irão perpetuar e levar em
consideração o desenvolvimento do aluno em sua forma educacional, social, ética, cultural, política e humanística.
Sabe-se que mesmo com tantas mudanças no modelo de sociedade e também no modelo paradigmático, o
paradigma conservador ou tradicional ainda faz parte e constitui muitas escolas, salas de aula e principalmente muitas
práticas pedagógicas do professorado, que ainda insistem em fazer uso de uma prática retrógada, com modelos
ultrapassados e que não visa a própria valorização da sua produção como professor e sujeito cognoscente capaz de
criar e renovar (SANTIN; MAITO, 2011).

O velho paradigma sempre está presente sendo carregado por algum ou outro profissional, mas cabe ao professor
fazer sua escolha paradigmática, decidir qual irá compor a sua prática e fazer com que os seus alunos conheçam e
vivam este paradigma na sua realidade. Não podemos esquecer que a escolha paradigmática não ocorre somente
dentro dos muros da escola, devemos ter a plena consciência de que também é uma escolha de vida.

A BUSCA PELA IDENTIDADE DOCENTE E O SABER FAZER DA SUA PRÁTICA

Diante de todos estes avanços da modernidade e mudanças de paradigma dentro da educação, também ocorre uma
mudança do enxergar e da valorização da profissão docente. Com a pós modernidade também chegaram novas
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profissões, novos valores, novo modelo de mercado, e com isso a profissão “ser professor” passou a ser vista por
algumas pessoas de uma forma desqualificada, em que a escolha desta profissão passa a ser algumas vezes a última
opção ou única maneira de entrar no mercado.

Se conjectura tanto uma educação de qualidade, mas não se mede os paradigmas que precisam ser quebrados para
que se alcance essa tão sonhada educação significativa dentro das salas de aulas brasileiras. Muitas vezes a culpa
pelo péssimo desempenho do aluno, recai sobre ele mesmo, não havendo qualquer relação da prática do professor,
da gestão, da administração e até mesmo da estrutura da escola. Esquecemos que existem muitos professores pelo
mundo a fora que estão no ramo da educação somente por falta de oportunidade ou de opção em outras áreas. Este
fato acaba por gerar inúmeros docentes atuantes em sala de aula que nem ao menos dispõem dos conhecimentos
necessários para ensinar, ou de como ensinar, não conseguem refletir e nem auto avaliar sua prática pedagógica.

Grillo e Mattei (2005) explicitam que este desconhecimento dos saberes e valores que constituem a profissão docente
acaba por gerar uma fragilidade na identidade profissional destes professores, afinal eles não conhecem com firmeza
sua área de atuação e não possuem clareza sobre o que realmente é ser professor. Estes autores ainda ressaltam,
que a verdadeira preocupação de reconhecer um bom profissional infelizmente ainda está nos conteúdos que este
professor apresenta, sendo acatada como uma boa aula aquela que o professor “transmite um conteúdo, disserta,
explica, cumpre um cronograma” (GRILLO; MATTEI, 2005, p. 101). Não se avalia a maneira com este professor irá
colocar em prática todo este desenrolar conteudista e tão pouco considerando os fatores colaborativos para que este
conhecimento chegue de fato com significância aos alunos.

O que entendemos, é que se perpetua a prática da reprodução, de uma forma que o conhecimento é posto pelo
professor da sua maneira e visando somente o conteúdo a ser cumprido até o final do semestre ou do ano letivo.
Santin e Maito (2011), fazem uma crítica a respeito desse tipo de profissional conteudista e reprodutor de informações,
e também sancionam que tipo de profissionais deveriam existir:

O professor deve superar o modelo de reproduzir, deve valorizar a produção própria e
coletiva, desenvolver sua autonomia, ter poder de ação e reflexão, ser curioso, ter
criatividade e espírito crítico. Respeita as diferenças e valoriza o potencial de cada aluno.
Valoriza o grupo, prioriza o diálogo, não ignora as contribuições dos alunos. Precisa ser
crítico, exigente, coerente, rigoroso e amoroso, porém, não é autoritário. Desafia e instiga
os alunos para buscar informações. (SANTIN; MAITO, 2011, p. 1550).

Deste modo, ser professor engloba também ser agente social, afinal exercerá uma prática social sobre terminado
grupo, afim de que a sua prática atinja além dos muros das escolas e da dimensão educativa. Ser professor está
intimamente ligado a produção de relações sociais que ajudam a educar o sujeito também na sua esfera humanística
e social. Buscar-se-á através dos processos educativos as possibilidades da transformação social e acadêmica,
através da ultrapassagem da educação bancária, que Paulo Feire classificou de uma educação que está pautada
somente no depósito de conteúdos, para uma educação que esteja direcionada ao indivíduo como sujeito histórico
que produz cultura, valores, ideias, etc. (SOUZA, 2004).

Mas, para que o professor consiga alcançar uma prática reflexiva sobre seus alunos é preciso uma organização e
interação entre professor, alunos, metodologia, avaliação, gestão, concepção de educação e de escola. Isto é
essencial para que o repensar da prática docente seja condizente com o tipo de escola, de gestão, de administração
que determinado ambiente escolar faz uso e que pretende colocar em prática para seus alunos. Afinal, toda prática
pedagógica articula-se a objetivos, finalidades e conhecimentos de uma determinada dimensão social. Isto determina
aquele tipo de professor que está sempre disposto a falar, mas também a ouvir, a propor ideias e também a aceitar
sugestões, contrair seus alunos não de forma superior, mas de forma que gere uma inquietação, e que produzam
conhecimentos complementares e utilizáveis na vida cotidiana dos educandos, gerando assim um exercício de troca
de ensinamento constante (SOUZA, 2004).

Essa prática de troca de saberes, acaba por barrar as práticas reprodutivas cansativas e sem sentindo para a vida fora
dos muros da escola. O que deveria acontecer é o reavivar do caráter emancipatório das práticas pedagógicas
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desenvolvidas por professores aptos a se reconhecerem realmente como educadores e formadores sociais. Só assim
é que cada profissional irá se inquietar e buscar estar em constante transformação e mudança pela sua prática para
uma educação de qualidade, sempre na procura do aprimoramento e da busca pelos seus objetivos e finalidades
educacionais, indagando seus alunos e gerando diversas problemáticas relacionadas ao seu meio social, cultural e
histórico.

Contudo, o professor antes mesmo de propor aos seus alunos uma reflexão sobre os conhecimentos e conteúdos
repassados por ele, deve primordialmente proporcionar uma reflexão na e sobre a sua ação pedagógica. Prados
(2010) exemplifica de que maneira esta reflexão deveria ocorrer:

Refletir sobre sua ação, durante a própria ação, pode ser ainda mais complexo, porém ao
modificar tanto sua visão quanto ao ensino e à aprendizagem, bem como quanto à sua
prática, torna-se algo rotineiro e intrinsecamente ligado à prática em si. Refletir, explicando
a prática por meio da mediação de questionamento, explicitação das experiências práticas,
ações seguidas da reflexão e da análise dessas ações junto ao formador, tutor ou
professor de mesmo nível, a fim de facilitar a tomada de consciência e conhecimento.
Assim se forma o professor reflexivo (PRADOS, 2010, p.35)

Portanto, a prática requer muito mais do que um mero “querer fazer”, engloba antes de tudo, uma reflexão do porquê e
como fazer desta prática, de modo que as suas ações se tornem significativa para quem as recebem. O professor
deve manejar o seu fazer pedagógico de maneira que suas práticas visem o despertar da investigação, da reflexão e
da criação do novo para o aluno, proporcionando assim, uma prática significativa e emancipatória.

O PROFESSOR EM MEIO A TECNOLOGIA: COMO ALCANÇAR UMA PRÁTICA MODERNIZADA E AO MESMO
TEMPO REFLEXIVA

Nos dias atuais, fazer a transição do paradigma tradicional para o paradigma emergente é essencial para uma
renovada prática pedagógica, mas com a chegada da tecnologia de uma forma avassaladora e repentina aos diversos
espaços sociais, surge também a necessidade desse professor se aprimorar ainda mais e acompanhar os avanços
tecnológicos a que o seu público escolar está exposto. O professor deve fazer uso das novas tecnologias como
ferramentas para alcançar práticas cada vez mais diferenciadas e significativas, jamais deve ignorar os avanços da
globalização e precisa ser participante ativo das mudanças que atinge a sociedade. Afinal, o professor está em
constante processo de formação, e estar em contato com algo novo pode auxiliá-lo na construção contínua da sua
prática. Nessa perspectiva Souza e Zafaneli (2004) exemplificam de que maneira a chegada de novos meios
tecnológicos atingem a educação:

O desenvolvimento tecnológico leva o docente a enfrentar novos paradigmas no exercício
de suas funções. A convivência com um mundo globalizado e com a realidade dos
computadores, cada vez mais presente na vida cotidiana dos alunos, exige o domínio de
novas técnicas de aprendizado. O desafio atual da educação é consolidar-se como um
caminho entre o conhecimento e o aluno e não mais como o único centro detentor de todo
o conhecimento. Novas formas de comunicação e informação podem ajudar o professor a
se tornar este mediador na busca do saber, sem que para isso deixem de ser vislumbrados
os aspectos epistemológicos e didáticos da formação baseada em métodos tecnológicos
(p. 99).

Diante de todos esse avanço tecnológico é necessário refletirmos sobre a necessidade que o professor tem de
“aprender a aprender”, de se atualizar constantemente, construindo e reconstruindo conhecimento, procurando
aprofundar suas competências, de maneira que todas estas ações não façam parte somente da consciência do que e
de como deve ser feito, mas que componham primeiramente o agir pedagógico. O professor deve ter consciência de
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que o seu aluno muitas vezes já chega no espaço escolar com o acesso a esse novo modelo tecnológico de viver e se
comunicar, isto exigirá do professor novas formas de agir e de exercer a sua prática pedagógica de maneira que
possibilite a formação de indivíduos críticos, participativos e aptos a atuarem no mercado de trabalho e em uma
sociedade cada vez mais informatizada e globalizada (SOUZA; ZAFANELI 2004).

Com o professor, a Educação em si passa a ter novos horizontes e desafios. Precisa manter seu caráter
epistemológico para que a tecnologia não tome as “rédeas” de todas as situações, e que a escola não empregue a
tecnologia em sua totalidade. Vale ressaltar que os recursos tecnológicos são ferramentas para melhorar e aprimorar
a prática pedagógica do professorado, afinal de nada vale tanta tecnologia sem que haja fins e meios para o alcance
de determinados objetivos. A internet, o computador, o celular, e tantos diversos meios devem compor as práticas
pedagógicas como um meio e não como um fim absoluto.

Faria (2004) vem ressaltar que a proposta da utilização dos meios tecnológicos para o ensino propõe cada vez menos
a utilização do quadro negro, de texto, e principalmente do professor conteudista, por outro lado, deve-se aumentar a
utilização de meios como a internet e o computador. Essas novas ferramentas surgem para melhorar a interatividade
entre todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, procurando criar uma “teia” de relações e
conhecimentos que podem ser partilhados fora dos muros da escola e em diversos lugares ao mesmo tempo. A autora
explica ainda que não se trata de abandonar ou substituir o livro pelo computador, tablete ou celular, ou até mesmo de
querer substituir o professor por algum desses meios tecnológicos já citados, mas que deve ocorrer uma parceira, em
que professor e aluno caminharão juntos em direção à um bem comum (conhecimento), utilizando-se dos mesmos
meios tecnológicos.

De fato, a tecnologia ocupou um enorme espaço em nossas vidas, mas isso não deve preocupar o professor e tão
pouco deixá-lo amedrontado em ser substituído por algum meio tecnológico. Professor e tecnologia deve caminhar de
mãos dadas e na mesma direção, unindo forças para utilizarem mecanismo e meios sempre a favor da aprendizagem
do aluno. É desta maneira que o professor utilizará seus conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos, para buscar
desenvolver nos seus alunos uma formação crítica e participativa através de uma metodologia ativa e diferenciada. O
professor nesta relação jamais pode esquecer que ele é o mediador da maneira que os alunos utilizam as novas
tecnologias para obterem informações e conhecimento a respeito de algo. Deve-se lembrar que toda a ação docente
deve ser de caráter reflexivo, e que venha proporcionar mudanças na qualidade da aprendizagem desses indivíduos.

Considerações finais

O estudo a respeito da prática pedagógica proporcionou uma profunda reflexão de como é difícil mudar, de como o
novo assusta e causa insegurança. Afinal sair da comodidade de um paradigma tradicional para um paradigma
emergente é cansativo e pode não dar certo. Mas, como educadores jamais podemos pensar dessa forma, e devemos
sempre buscar algo inovador, pois a coragem e a iniciativa sempre partem daqueles que procuram fazer a diferença e
transformar a sua realidade. Não afirmamos aqui que mudar é algo fácil e repentino, pelo contrário, requer dedicação
e confiança no seu trabalho, buscando o aprimoramento no decorrer da sua prática. Não se constroem professores
excelentes em poucos dias, isto irá depender de uma construção diária unindo teoria e prática em busca de um
mesmo ideal, que estarão colaborando para que surjam nossas concepções, diferenciadas destas que estão
enraizadas em nossas escolas.

A formação docente diante da necessidade de quebrar paradigmas irá se construir durante todo o processo contínuo
da formação dos professores, levando em considerações seus conhecimentos e saberes, mas sem deixar de refletir
na melhor maneira em mediar estes conhecimentos aos seus alunos, de forma que todos possam aprender e fazer
uso de modo significativo e reflexivo no seu cotidiano. Concluímos, portanto (e por enquanto), que a prática
pedagógica deve levar o indivíduo a aprender a aprender, aprender a pensar, indagar, questionar, trabalhar em
conjunto, a ser crítico e agente do seu conhecimento. Estas finalidades deverão ser alcançadas através do uso de
técnicas e metodologias adequadas para cada especificidade. Mas, para que isto seja possível, precisamos
primeiramente romper o paradigma da reprodução e nos preocuparmos em pôr em prática uma pedagogia da autoria.

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_necessidade_de_quebrar_paradigmas_para_uma_verdadeira_pratica_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



REFERÊNCIAS

BEHRENS, Aparecida Marilda. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Petrópolis/RJ: Vozes, 5. ed. 2011.

FARIA, Elaine Turk. O professor e as novas tecnologias. In: ENRICONE, Délcia (Org.). Ser Professor. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 4. ed. 2004, p. 57-72.

GRILLO, Marlene Correro; MATTEI, Patrícia. Saberes docentes, identidade profissional e docência. In: ENRICONE,
Délcia; GRILLO, Marlene (Org.). Educação Superior: vivências e visão de futuro. Poro Alegre: ADIPUCRS, 1ª. ed.
2005, p. 99-109.

MORAES, Maria Candida. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas
pedagógicas. Brasília: Em Aberto, ano 16. n. 70, 1996, p. 57-69.

POZO, Juan Ignacio. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. ROSA, Ernani (trad.). Porto Alegre:
Artmerd, 2002.

PRADOS, Rosália Maria Netto. Educação e didática: saberes, práticas, diferentes leituras. Suzano: Revista Interfaces,
n.2, 2010, p 34-37. Disponível em: . Acessado em: 26 abr.2017.

SANTIN, Erenita Zonta; MAITO, Viviane Pereira. A prática pedagógica frente à crise dos paradigmas educacionais. X
Congresso Nacional de Educação-EDUCERE. Curitiba, 2011, p. 1542-1554. Disponível em: . Acessado em: 26
abr.2017.

SOUZA, Laerte Vieira de; ZAFANELI, Cacilda. Informática na docência: possibilidade de quebrar paradigmas.
Umuarama/PR: Akrópolis, v.12, n.2, 2004, p. 99-103. Disponível em: . Acessado em: 26 abr.2017.

SOUZA, Maria Antônia de. Prática pedagógica: conceito, características e inquietações. IV Encontro Ibero-americano
de Coletivos Escolares e Redes de Professores que fazem Investigação na sua Escola, 2004. Disponível em: .
Acessado em: 26 abr.2017.

Discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades da Universidade Federal do
Amazonas. Graduada em Pedagogia pela mesma Universidade.

greicyoliveiran@hotmail.com

Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades da Universidade Federal do
Amazonas. Doutora em Psicologia pela Universidade do Porto/Portugal.

fabianafernandes2801@gmail.com

Discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades da Universidade Federal do
Amazonas. Graduada em Educação Física pela mesma Universidade e graduada em Letras pela Universidade do
Estado do Amazonas. Especialização em Mídias na Educação. Contato: drikaluleal@hotmail.com

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_necessidade_de_quebrar_paradigmas_para_uma_verdadeira_pratica_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.8-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


