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RESUMO 

As facilidades que o mundo da microeletrônica traz para humanidade são inegáveis, 

determinados nas áreas das telecomunicações, computação, cibernética, robótica e redes 

eletrônicas. Só que essas mesmas facilidades traz a humanidade algumas consequências nada 

agradáveis, começando por impactos causados em determinadas culturas, fazendo a sociedade 

esquecerem a cultura das gerações anteriores, ajuda o homem a construírem armas de fogo, 

etc. Isso caracteriza a crise dos paradigmas newtoniano-cartesiano,  por esse problema 

continuar persistido e não conseguir encontrar uma solução, então houve a ruptura destes 

paradigmas vigentes. Os novos paradigmas tem função de trazer aos professores mudanças, 

para que o professor abra mão de paradigmas conservadores e procure mudanças nos seus 

métodos de ensino, trazendo um ensino mais motivador, incentivador e aprofundado do 

assunto abordado na sala de aula. 

A busca por alternativas para o desafio de uma educação de qualidade tem sido atualmente 

tema de muitas pesquisas no âmbito educacional. A prática de propostas educacionais atuais 

destoa daquilo que habitualmente se refere como discurso de valorização para uma educação 

completa e crítica. Há uma necessidade de ampliarmos o debate sobre como dinamizar as 

potencialidades das instituições educacionais a fim de propor mudanças no sistema 

educacional que se encontra fragmentado e ineficaz. Refere-se às inquietações de Paulo Freire 

e outros autores que elaboraram propostas de ensino que podem se tornar parte da construção 

de uma educação com propósitos para uma formação mais completa aos estudantes brasileiros 

do ensino médio.  
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INTRODUÇÃO  

Os paradigmas vêm se modificando com o passar dos tempos, professores e mestre 

têm procurado novos meios de transmitir assuntos de forma que possa surgir e despertar o 

interesse dos alunos. Desta forma surgi vários paradigmas um após o outro que tentam 

aperfeiçoar a educação para os alunos se empenharem e se desenvolver características criticas 

e pessoas pesquisadoras e que vão em busca de conhecimento tendo o professor como um 

parceiro e instruidor de pesquisa. 

Esse artigo ira abordar necessariamente o paradigma newtoniano-cartesiano como se 

deu a crise e após a crise a ruptura de paradigma. A crise foi causada em partes pela 

tecnologia, tendo em vista que a tecnologia tem se tornado uma epidemia que deixa cada vez 
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mais, uma quantidade maior de alunos despreocupado com estudo e também preguiçosos, 

alunos esses que não estão nem se preocupando em pesquisar e correr em busca do 

conhecimento para a edificação de conhecimento.  Por estas causas a crise do paradigma 

newtoniano-cartesiano teve alguns declínio, com essa crise sofrida o paradigma não teve um 

prosseguimento, daí então houve a ruptura que deu espaço para um novo paradigma, pois 

quando termina um paradigma surge outro substituir. 

Este artigo traz algumas reflexões sobre os objetivos e metodologia da pedagogia 

progressista a fim de compreender sobre a superação da visão fragmentada e tradicional de 

ensino. A consolidação da abordagem progressista é um desafio que deve ser transposto dia a 

dia. “A passagem para um novo paradigma não é abrupta e nem radical. É um processo que 

vai crescendo, se construindo e se legitimando” (BEHRENS, 2005, p.26). 

O foco das nossas análises está na compreensão dos objetivos e metodologia da 

proposta de Paulo Freire. O texto refere-se a um problema que é a dificuldade de inserção da 

Pedagogia Progressista na atualidade do contexto do ensino. Para tal mediação, 

estabeleceram-se os seguintes procedimentos metodológicos: Compreender a base teórica e o 

conceito da visão progressista da educação, discutir sobre a relação professor-aluno na 

metodologia progressista. 

1. OS PARADIGMAS 

        Considerando as varias tentativas de ensino-aprendizagem, os paradigmas foram criados 

ao longo dos tempos com novas ideias, novos conceitos e novos meios que trazia a 

possibilidade de uma aprendizagem melhor, com o aprimoramento de novas ideias e conceito 

sobre determinado assunto. 

        Os paradigmas tem função de trazer ideias para uma determinada sociedade, novas ideias 

anteriores de formas de trabalhar, novos conceitos, para que possa obter novos resultados 

sejam esses quais forem. 

          Alguns resultados desses novos paradigmas podem ser satisfatórios quando a aceitação 

da sociedade é tão grande a ponto de acharem que esse novo paradigma é melhor do que o 

paradigma anterior, mas dificilmente os paradigmas anteriores são esquecidos completamente 

pela sociedade, sempre existem pessoas que continuam lhe dando com o paradigmas 

anteriores sem fazerem a utilização dos novos. 

       Mas nem todo paradigma são bem aceito pela sociedade, pois existem paradigmas que 

não dão certo, quando isso acontece há a elaboração de outro paradigma que possa substituir o 

mesmo. 

Paradigma da educação  

        A educação tem sofrido várias transformações ao longo dos tempos, essas mudanças têm 

sido bem vindas à educação, podendo assim trazer benefícios a os alunos e trazendo novas 

perspectiva de ensino-aprendizagem. Existem vários paradigmas na educação que possibilita 

instituições de ensino escolher um desses conceitos existente que possa facilitar a 

aprendizagem do aluno. Mas quem escolhe esse método de ensino são os professores, cada 

professor tem seu método de ensinar, alguns facilitam na aprendizagem do aluno, ajudando a 

compreender mas rápido, com maior aproveitamento e absorção de determinado assunto. 

Outros trazem certa dificuldade no método de ensinar que por consequência os alunos sentem 

dificuldade na absorção mental de assunto que às vezes não são considerados tão difíceis. 



 

 “A educação é proposta como em uma fábrica: o aluno entra numa esteira 

de produção, é processado e resulta num produto”.  (BEHRENS 2005, p. 51) 

         Alguns professores são rígidos na sala de aula achando que esse é um  método de fazer 

os alunos estudarem mais, só que a maioria dos alunos  ficam traumatizados com essa 

situação e isso podem prejudicar alguns alunos que não conseguem entender o que foi 

passado.                                                                                                                                                                                        

Instituições e professores devem procurar e achar um meio de conduzir o aluno a uma 

maior aprendizagem por meio de métodos que chamem a atenção do aluno que forma que o 

aluno possa se engajar em aprender assuntos escolares por meios bem mais interessantes. A 

partir do pensamento sistêmico surgem novas formas de pensar a educação, surgindo, por 

consequência, um novo paradigma, conhecido como paradigma emergente, cuja grande 

inovação é que o aluno passa a ser visto como sujeito do processo, interagindo com o 

conhecimento e participando da construção do mesmo.  Completo é o entendimento de 

Behrens (1999, p. 387) com relação ao paradigma emergente:  

Na liberdade que cada professor e pesquisador tem para dimensionar o novo 

paradigma, acredita-se que há necessidade de atender às características de 

rede, de teia, de sistema, de produção do conhecimento, de trabalho coletivo 

e compartilhado, de interconexão, de inter-relacionamento, de 

reaproximação das partes do todo. E ainda, de exigência de diálogo, de 

atitude crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, para propor um 

paradigma emergente na prática pedagógica, que atenda a esses pressupostos 

inovadores citados, não há uma única abordagem a ser contemplada. Mas a 

proposta, nesse momento histórico, aponta para a construção de uma aliança, 

de uma teia, de um grande encontro, dos pressupostos e referenciais de três 

abordagens que possam atender às exigências da sociedade do 

conhecimento: abordagem progressista, ensino com pesquisa e visão 

sistêmica. 

        Deve, ainda, instigar a capacidade crítica dos alunos, como defende Freire (1996, p. 28):  

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 

docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos 

a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos objetos 

cognoscíveis. 

        Os professores tem o dever de pesquisar e encontrar meios que faça o aluno desenvolver 

sua capacidade de raciocínio e seu interesse por pesquisa e isso só é possível se o professor 

conseguir deixar interessado pelo assunto querendo saber os porquês e entender os benefício 

que a pesquisa lhe proporciona. 

1.1 PARADIGMAS NEWTONIANO-CARTESIANO 

 O paradigma newtoniano-cartesiano é conhecido também por paradigma cartesiano – a 

separação entre a mente e a matéria e a divisão do conhecimento em campos especializados 

em busca de maior eficácia. Este paradigma nasceu na idade moderna, a partir de ideias de 

Galileu Galilei e tem grande peso na ciência durante séculos. 

 O paradigma cartesiano teve sua origem histórica em Galileu Galilei, que 

introduziu a descrição matemática da natureza reconhecendo a relevância 

das propriedades quantificáveis da matéria Contaminada por esses estudos, 

Descartes (1596-1650) propôs o ‘Discurso do Método’ como os 



 

pressupostos: jamais acolher alguma coisa como verdade sem evidência 

concreta; dividir cada um dos conceitos em tantas parcelas quanto possível 

para resolvê-las; partir da ordem dos conceitos mais simples para os mais 

complexos para conduzir  o conhecimento; e buscar em toda parte 

enumerações tão completas e revisões tão gerais, que provocasse a certeza de 

nada omitir (BEHRENS, 2005, p. 18). 

        Descartes com seu método discursivo queria trazer a sociedade cientifica que não 

devemos acredita que um determinado conceito é verdade só porque as pessoas dizem, mas 

devemos pesquisar e ir em busca de provas que confirme e que prove esse conceito. De 

acordo com Behrens (1999, p. 384), a influência do paradigma cartesiano:  

Repartiu o conhecimento em áreas, as áreas em cursos, os cursos em 

disciplinas, as disciplinas em especificidades. A repartição foi tão 

contundente que levou os professores a realizarem um trabalho docente 

completamente isolados em suas salas de aula. Outro fator relevante de 

influência deste  paradigma na ação docente é a busca da reprodução do 

conhecimento. Caracterizada  pela fragmentação, a prática pedagógica 

propõe ações mecânicas aos alunos, provocando um ensino assentado no 

escute, leia, decore e repita. Estas quatro ações têm sido propostas como 

metodologia no ensino universitário por um longo período na história da 

educação. 

        Ainda hoje existe varias escolas que ainda seguem esse método; fazem com que esses 

alunos, assim como foi dito, “assentado escute, leia, decore e repita”, professores que usam o 

método tradicional e não mudam outros ainda tentam trazer mudanças à sala de aula, mas que 

se observamos o método continua o mesmo. 

        Somente no século XX a ciência percebeu, por meio das reflexões da biologia 

organísmica e principalmente com as descobertas da  física quântica, o desgaste do 

mecanicismo proposto pelo modelo newtoniano-cartesiano. Como afirma Capra (1996, p. 41): 

Desde Newton os físicos têm acreditado que todos os fenômenos físicos 

podiam ser reduzidos às propriedades de partículas, matérias rígidas e 

sólidas. No entanto, na década de 20, a teoria quântica forçou-os a aceitar o 

fato de que os objetos materiais sólidos da física clássica se dissolvem, no 

nível subatômico, em padrões de probabilidade semelhantes a ondas. Além 

disso, esses padrões não representam probabilidades de coisas, mas sim 

probabilidades de interconexões. As partículas subatômicas não tem 

significado, enquanto entidades isoladas, mas podem ser entendidas somente 

como interconexões, ou correlações, entre vários processos de observação e 

medida.  

        Apesar das contribuições da física quântica para superação do paradigma cartesiano, não se pode 

negar que esse processo de transformação paradigmática foi resultado do choque de várias vertentes da 

ciência com o paradigma vigente é neste contexto que um novo paradigma científico foi formulado.  

1.2 CRISE E RUPTURA DO PARADIGMA NEWTONIANO-CARTESIANO  

        A tecnologia tem avançado ao longo dos tempos, o mundo da computação tem se 

desenvolvido de forma espantosa, não só a computação, também o mundo da cibernética, 

telecomunicação, robótica, etc., e a sociedade tem se inclinado a esta causa, tendo absorvido 

rapidamente, alunos tem se fixado nesta tecnologia e deixado de lado a corajem de estudar e 

estão ligados à internet de uma forma que não podemos considerar normal, pois a tecnologia 

foi feita para ser dominada por as pessoas, mas, no entanto as pessoas é que estão sendo 



 

dominada por esse meio virtual e isso é prejudicial à educação. Mas a tecnologia não traz 

apenas malefícios à educação, mas vem seguido de vários benefícios, sobre essas 

modificações nos mundos do trabalho, reproduzimos aqui as seguintes palavras da professora 

Acácia Kuenzer, uma das maiores especialistas brasileiras em Educação Média (KUENZER, 

2000, p. 57): 

Os processos de trabalho de base rígida, fundamentados na eletromecânica e 

adequados a situações pouco dinâmicas, vão cedendo lugar a processos com 

base microeletrônica, que asseguram amplo espectro de soluções possíveis, 

desde que haja domínio da ciência e da tecnologia pelo trabalhador; os 

sistemas de comunicação disponibilizam toda sorte de informações em 

tempo real.  

Em decorrência, passa-se a exigir um trabalhador de novo tipo, que tenha 

mais conhecimento, saiba comunicar-se adequadamente, trabalhe em equipe, 

avalie seu próprio trabalho, adapte-se a situações novas, crie soluções 

originais e, de quebra, seja capaz de educar-se permanentemente.  

        Esse quadro complexo desafia, portanto, a escola, em primeiro lugar, a ampliar suas 

tarefas, de modo a garantir aos alunos, pelo menos a familiarização com essas tecnologias, 

seja como elemento da formação para o trabalho, seja principalmente como elemento da 

formação geral dos alunos como cidadãos. Temos, sim, de nos qualificar para os mundos do 

trabalho em franca transformação, mas, acima de tudo, temos de nos formar como cidadãos 

capazes de viver numa sociedade cada vez mais marcada pelos desdobramentos da ciência e 

da inovação tecnológica. 

        O mau uso da tecnologia na educação pode ser um grande agravante no processo de 

desenvolvimento da criatividade e da síntese de informação. . A psicopedagoga Heloísa 

Yoshida em declaração ao jornal o globo faz a seguinte pergunta: "Como um jovem que se 

formou como "pensante" na base do copy/paste no computador pode apresentar essa postura 

(criativa e com iniciativa)?" Heloísa explica que, ao contrário da geração anterior, a atual não 

aprendeu a construir e estruturar o conhecimento, daí a carência de pensamento original na 

nascente vida profissional. 

        Devido a isso o paradigma newtoniano-cartesiano sofreu uma crise, pois o paradigma 

newtoniano-cartesiano, segundo Moraes (1997, p. 51), o pensamento newtoniano-cartesiano 

submeteu a escola a um cotrole rígido, com um sistema autoritário e dogmático, levando a 

constituir: 

Uma escola que continua dividindo conhecimento em assuntos, especialidades 

subespecialidades, fragmentando o todo em partes, separando o corpo em cabeça, tronco e 

membros, as flores em pétalas, a historia em fatos isolados, sem se preocupar com a 

integração, a interação, a continuidade e a síntese. É o professor o único responsável pela 

transmissão de conteúdos, e em nome da transmissão do conhecimento, continua vendo o 

aprendiz como uma tabua rasa produzindo seres subservientes, obedientes, cadastrados em 

sua capacidade criativa, destituídos de outras formas de expressão e solidariedade. 

         Desta forma com o aumento da tecnologia os métodos tradicionais foram perdendo 

espaço na educação, muitos professores foram evoluindo e a educação foi criando novos 

rumos, professores e mestres foram em busca de novos paradigmas tentaram achar novo 

meios de ensino, mas isso não quer dizer que não exista o método cartesiano ou o método 

tradicional nas escolas, pelo contrario existem muitos professores que ainda seguem esse 

método, mas tem sido bastante evitado.  



 

2.CONHECENDO O PARADIGMA PROGRESSISTAS 

Os pressupostos da pedagogia progressista caminham no sentido de propiciar que o 

aluno questione os conceitos transmitidos pelas instituições escolares. Essa problematização 

dos temas sociais é fundamental para uma transformação da educação brasileira. Enfatiza-se 

que se quisermos que o país tenha uma educação de qualidade, cabe-nos a tarefa de reafirmar 

a escola como um espaço de acesso a cultura elaborada, espaço de produção cultural e 

intelectual.  

No âmbito nacional, segundo Libâneo (1990). 

 A metodologia progressista se manifestou por meio de três pedagogias: a libertadora, 

mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne defensores da 

autogestão pedagógica e a crítico-social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, 

acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. 

 O enfoque de nossas análises consiste na pedagogia de Paulo Freire, por ser 

considerada crítico-social, com influência transformadora na educação. 

2.1 O ALUNO PROGRESSISTA 

Os Pressupostos da Metodologia Progressista levam em consideração o indivíduo 

como ser que constrói a sua própria história. Consiste em desenvolver atividades de ensino, 

nas quais, o centro do processo não é o professor, mas o aluno que se torna sujeito de seu 

aprendizado. Os interesses, os temas e as problemáticas do cotidiano do aluno, nesta 

perspectiva, devem constituir os conteúdos do conhecimento escolar. O conhecimento deve ir 

além da definição, classificação, descrição e estabelecimento de correlações dos fenômenos 

da realidade social. Sendo assim, é uma das tarefas do educador explicitar as problemáticas 

sociais concretas e contextualizá-las, de modo a desmontar pré-noções e preconceitos que 

sempre dificultam o desenvolvimento da autonomia intelectual e de ações políticas 

direcionadas para uma transformação social. O ensino deve ser encaminhado de modo que a 

dialética dos fenômenos sociais seja explicada e entendida para além do senso comum, uma 

síntese que favoreça a leitura das sociedades à luz do conhecimento científico. 

2.2 O PROFESSOR PROGRESSISTA 

Sob essa perspectiva, o professor atua como educador e também sujeito do processo, 

estabelece uma relação horizontal com os alunos e busca no diálogo sua fonte empreendedora 

na produção do conhecimento. O professor assume o papel de mediador entre o saber 

elaborado e o conhecimento a ser produzido. É importante ensinar aos alunos que as 

estruturas de um determinado espaço social variam de uma sociedade para outra e numa 

mesma sociedade, pois ela reflete as condições econômicas, políticas, sociais e culturais das 

sociedades em um determinado contexto, e ela está sempre em construção, por isto o cenário 

ideal não existe em nenhuma parte do mundo (FREIRE, 2005). 

2.3 O ALUNO E PROFESSOR PROGRESSISTA 

Atualmente, como reflete Behrens (2005), o aluno adquire uma visão fragmentada não 

somente da realidade, mas de si mesmo, dos valores e dos seus sentimentos. A tendência 

acentuada nas escolas tem caminhado no sentido de serem cada vez mais tecnicista com a 



 

finalidade única e específica de preparação para os exames e avaliações do sistema nacional, 

principalmente os vestibulares. Para Behrens:  

A visão fragmentada levou os professores e os alunos a processos que se restringem à 

reprodução do conhecimento [...]. A ênfase do processo pedagógico recai no produto, 

no resultado, na memorização do conteúdo, restringindo-se em cumprir tarefas 

repetitivas que muitas vezes, não apresentam sentido ou significado para quem as 

realiza (2005, p. 23). 

Isto ocorre porque o modo de organização tecnicista exige uma escola que articule 

uma formação do aluno para o sistema produtivo. A sociedade capitalista com a emergência 

de uma realidade orientada por uma lógica de mercado passaram à escola e ao trabalho, a se 

restringirem apenas às tarefas estanques, sem a consciência do processo social como um todo 

e do produto de suas ações. Em contraposição a isto, um dos pressupostos da Pedagogia 

Progressista é instigar uma busca pela reaproximação do todo, superando a fragmentação do 

ensino e a simples reprodução do conhecimento, uma ação pedagógica que leve à produção do 

conhecimento que busque a formação de um sujeito crítico e inovador. Para isso, o professor 

deve questionar e induzir seus alunos à crítica da realidade circundante abrindo espaço para a 

democratização do saber. Segundo Freire (1997, p.81): “Ensinar é a forma que toma o ato do 

conhecimento que o (a) professor (a) necessariamente faz na busca de saber o que ensina para 

provocar nos alunos o seu ato de conhecimento também”. Behrens (2005, p.74) complementa: 

“[...] é pela atuação do professor na prática cognoscente que os educandos vão se tornando 

sujeitos críticos”. 

Paulo Freire (1992), em sua pedagogia libertadora, apresenta uma proposta de 

humanização do professor como norteador do processo socioeducativo, com o intuito de 

construir uma consciência crítica com relação à realidade social vivida, que está 

fundamentada em uma concepção de competição desmedida e desigual que refletem sob todas 

as camadas sociais, mas, sobretudo, com as de baixa renda.  

Freire (1992) constrói seu pensamento em favor de uma sociedade mais justa e 

igualitária, de uma formação crítica e consciente aos estudantes. Em relação a isto, é 

interessante observar a forma como ele constrói e articula suas idéias, nos perguntamos sobre 

o que está sendo lido e simultaneamente nos questionamos com a realidade vivida. Consegue 

condensar de forma simples e permeada de significados vários sentimentos de estranhamento 

que se encontram nas mais diversas instituições de ensino, o autor enfatiza a necessidade de 

uma reflexão crítica sobre a prática educativa, sem a qual a teoria pode se tornar apenas 

discurso e a prática uma reprodução alienada, sem questionamentos. Sob esse viés, a teoria 

deve ser adequada à prática cotidiana do professor, que passa a ser um modelo influenciador 

de seus educandos. A prática da crítica deve estar ao lado da valorização das emoções.  

O professor, para Freire (1997, p.15-18) deve ensinar a “pensar certo”, sendo a prática 

educativa em si um testemunho rigoroso. Para Freire (1997, p.34), faz parte do pensar certo a 

"[...] disponibilidade ao risco, a aceitação do novo e a utilização de um critério para a recusa 

do velho", estando presente a rejeição a qualquer forma de discriminação. Destaca a 

importância de propiciar condições aos educandos, em suas socializações com os outros e 

com o professor, de testar a experiência de assumir-se como um ser histórico e social, que 

pensa que critica que opina, que dialóga. Para isso, exige-se a necessidade dos educadores 

criarem condições para a construção do conhecimento pelos educandos como parte de um 

processo em que o professor e o aluno não se reduzam à condição de objeto um do outro, 



 

porque ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção (FREIRE, 1997). 

Nesse sentido, problematizar a realidade social vivida, por essência, é uma forma de 

intervenção no mundo, uma tomada de posição e decisão, por vezes, até uma ruptura com o 

passado e o presente. Em uma análise sociológica, o homem não pode apenas tentar se pôr no 

lugar daquele que está falando e deste modo pensar e ver toda a complexidade do espaço 

social a partir apenas deste ponto de vista. Não basta conhecer os fatos sociais formalmente, é 

preciso entender as relações que regem determinada conjuntura, devemos ir para além das 

aparências.  

Freire (1997) ressalta o quanto um determinado gesto do educador pode repercutir na 

vida de um aluno (afetividade e postura) e da necessidade de reflexão sobre o assunto, pois 

para o autor, ensinar exige respeito aos saberes do educando. A construção de um 

conhecimento em parceria com o educando depende da relevância que o educador dá ao 

contexto social. O professor mais do que aquele que ensina é uma referência aos alunos, por 

isto, ensinar e orientar são ideais que devem caminhar juntos na profissão. Sendo assim, não 

somente as palavras utilizadas, mas também suas condutas têm influência direta e indireta na 

relação estabelecida com seus alunos. Nas salas de aula são transmitido mais do que palavras: 

são transmitidos valores e conteúdos que vão além do conhecimento mensurável.  

Freire (1997) defende a necessidade de conhecimento e afetividade por parte do 

educador para que este tenha liberdade, autoridade e competência no decorrer de sua prática 

docente, acredita que a disciplina verdadeira não está no silêncio dos silenciados, mas no 

alvoroço dos inquietos, o que implicaria na autoridade verdadeiramente democrática. Na visão 

de Freire (1997), o educador deve exercer sua autoridade e sua liberdade. Liberdade esta que 

deve ser vivida em sua totalidade com a autoridade em uma relação dialética, centrada em 

experiências estimuladoras de decisão e responsabilidade. 

Freire (1997) salienta que a educação tem a política como uma característica inerente à 

sua natureza pedagógica, e alerta para a necessidade de nos precavermos dos discursos 

ideológicos, dos quais a educação também faz parte, pois ameaçam confundir a curiosidade, 

além de distorcer e fragmentar a leitura e interpretação dos fatos e acontecimentos. Isso não 

significa que o educador deva apresentar postura neutra, pois é um ser histórico, político, 

pensante, crítico e emotivo.  

Um dos impulsos mais frequentes da prática social é a naturalização. No meio social 

existe uma grande tendência de apresentarem os fatos sociais como eternos, imutáveis, 

distantes e obrigatórios, que ofuscam a capacidade de refletir, de acreditar na mudança. 

Também como resultado desse processo, tem-se o quadro da educação brasileira expresso de 

contradições e exclusões. O capitalismo leva a sociedade a um consumismo para muito além 

das necessidades e a uma alienação coletiva, ou seja, nos afasta daquilo que nos faz humanos. 

O fracasso educacional deve-se a um conjunto de contradições dentre os quais, em 

particular, caminha para técnicas de ensino ultrapassadas (paradigmas conservadoras) e sem 

conexão com o contexto social e econômico do aluno, mantendo-se o status que, haja vista 

que a escola ainda é um dos mais importantes aparelhos ideológicos do Estado, e esse papel 

vem sendo muito bem desenvolvido, tendo em vista que formamos indivíduos “acríticos” ao 

sistema vigente, pois muito do que os indivíduos e as coletividades pensam, sentem, 



 

imaginam ou fazem relaciona-se direta e indiretamente com a lógica do modo de produção 

capitalista desenvolvida em âmbito local, nacional, regional e mundial.  

Como eixo norteador de sua prática pedagógica, Freire (1992, p.38), defende que 

"formar" é muito mais que formar o ser humano em suas destrezas, atentando para a 

necessidade de formação ética dos educadores, conscientizando-os sobre a importância de 

estimular os educandos a uma reflexão crítica da realidade vivida.  

Destaca-se que na Pedagogia Progressista as temáticas de estudo são escolhidas 

basicamente em duas fontes. Na matemática, por exemplo, uma primeira fonte é o cotidiano 

dos alunos e suas problemáticas: educação, mercado de trabalho, etc.. Outra fonte é 

constituída pelas temáticas que interessam aos estudantes tais como: indústria cultural, 

diferenças raciais, consumismo, entre outros. Para isso, o professor deve atuar como 

mediador. A Pedagogia Progressista dá primazia aos conteúdos, mas não se resume a eles. É o 

seu ponto de partida, é de onde se definem os seus métodos. Sua metodologia busca alicerça-

se nas diferentes formas de diálogo, e, nessa comunicação dialógica, comtempla uma ação 

libertadora democrática. Parte-se da necessidade e aspirações dos alunos, de sua realidade, 

para então realizar as rupturas, sair do imediato e chegar ao teórico, ao abstrato; e depois 

retornar ao real com uma nova visão que possibilita uma nova ação sobre ele. 

A colaboração entre educador e estudante em um sistema aberto e colaborativo em um 

esforço de construção coletiva, coordenada e continuada tem como finalidade o 

aprimoramento do ensino e a valorização da construção dos saberes coletivos, objetivado pela 

possibilidade de interação e compartilhar informações (BEHRENS, 2005). 

Para um professor realizar o trabalho dentro de uma sala de aula, ele precisa possuir o 

conhecimento sobre o tema a ser trabalhado, selecionar bibliografias, preparar 

antecipadamente as aulas e pensar método de ensino a ser aplicado. É fundamental a adoção 

de múltiplos instrumentos metodológicos, os quais devem adequar-se aos objetivos 

pretendidos, seja a exposição, a leitura e esclarecimento do significado dos conceitos e da 

lógica dos textos, a análise, a discussão, a pesquisa de campo e bibliografia ou outros. É 

importante que o professor não leve ao aluno uma interpretação fechada, e sim, os relatos, os 

dados pertinentes para o conhecimento.  

Os temas estão inseridos na realidade das pessoas, são oriundos de debates sociais. 

Fazemos parte da história local, nacional e universal. O homem é estabelecido na relação 

social, o conhecimento do aluno é uma vantagem, porém ele é limitado. A sociedade não se 

opõe ao indivíduo, pelo contrário, ela existe subjetivamente no indivíduo, os próprios 

professores constantemente reproduzem e reafirmam os preconceitos e estereótipos sobre a 

sua profissão e atuação, reproduzem uma realidade que aparentemente se nega. Para 

freire(1992,p.112)”Uns ensinam e, ao fazê-lo, aprendem. Outros aprendem e, ao fazê-lo, 

ensinam”. 

Ao pensar especificamente nos alunos, muitas vezes esses veem de famílias carentes e 

não possuem um referencial na família a respeito de uma sólida educação, o que não quer em 

nenhum momento dizer que eles não tenham potenciais, pelo contrário, muitas vezes precisam 

apenas de oportunidades, que lhes são geralmente negadas. É evidente que nestes locais 

surgem alunos que conseguem vencer nos vestibulares, porém este número é muito inferior ao 

que se pode considerar como um índice satisfatório. Aliado a isto, as escolas são permeadas 



 

de medidas burocráticas de todo o tipo, que inviabilizam uma alternativa ao ensino tecnicista, 

ou a busca de novos métodos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

    O paradigma newtoniano-cartesiano surgiu como uma forma de ensino aplicada apesar de 

seus métodos serem rígidos, uma metodologia tinha muita aceitação e foi trabalhada por 

muito tempo e ate hoje esta sendo trabalhado. Os avanços da ciência tem feito com que esses 

paradigmas ficassem um pouco inexistentes na sala de aula, maioria dos professores está 

usando cada vez o meio tecnológico para ministrar suas aulas, e deixando de lado 

metodologias tradicionais e elevando o nível de conhecimento por meio da utilização de 

trabalho de pesquisas, pesquisas de campo, laboratório outras tecnologias enriquecendo assim 

a educação, a tecnologia sendo usada corretamente. Trabalho de pesquisa é importante para 

que o aluno possa ter um maior aproveitamento e absorver o máximo possível e professores e 

mestres deixem métodos tradicionais. 

As tendências pedagógicas não são conaturais, são naturais de conflitos e debates, das 

contradições sociais, são originadas num determinado momento histórico, tendo que durante a 

sua trajetória aperfeiçoá-las ou mesmo substituí-las, são as relações sociais que constituem o 

ser social em qualquer contexto. A estrutura social está sempre em movimento, que se 

desdobra e se especifica, se revela em relações, processos e estruturas. A sociedade não está 

dada e pronta e definitiva. Para alguns interessa que ela se mantenha como está, para outros, 

há o desejo que ela se modifique.  

A leitura de Freire (1997) nos inspira na busca de uma educação pautada no respeito 

humano que na partilha de saberes possa construir novas idéias, ampliar e refutar saberes 

antigos. Deve-se enxergar em meio às contradições de um sistema de ensino desigual e 

injusto, alternativas para a superação, pois assim, criaremos condições de emancipação. Não 

existe uma solução única e simples para resolver os problemas educacionais. Faz-se 

necessário problematizar nossas questões no sentido de não esconder ou camuflar as 

diferenças, de não aceitar o consolo da falsa consciência. Deve-se procurar o conhecimento 

sobre a experiência concreta do vivido, nas práticas culturais de determinada sociedade; na 

formalização dessa prática em produtos simbólicos; nas estruturas sociais que influenciam a 

foram de ser da educação. 

A prática educativa é um constante exercício em favor da construção e do 

desenvolvimento da autonomia de professores e alunos, não obstante transmitindo saberes, 

mas debatendo significados, construindo e redescobrindo os mesmos, pois temos a 

necessidade de aprender e também de ensinar, intervir e conhecer. Construir uma nova 

sociedade pode ser também construir novas relações e consciências. 
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