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O século XXI aponta para mudanças em todos os níveis. Vários fatores contribuem nas 
mudanças de paradigma. Essas mudanças impulsionam para uma aprendizagem contínua. 
Seres humanos precisam estar prontos para aprender ao longo da vida. O caráter de 
terminalidade dos cursos precisa ser superado. 
 
O mundo tem sofrido transformações significativas em todas as suas esferas, sobretudo a 
partir dos anos 1970: são mudanças que acontecem em diferentes setores da vida: político, 
econômico, social e ambiental. A crise do capitalismo internacional representada pelo conflito 
do petróleo influencia zonas de tensão; grandes catástrofes de origem natural e artificial 
assolam regiões e países e mudam a cartografia da terra; questões ambientais relacionadas ao 
abuso e devastação dos recursos naturais da terra, poder econômico, diferenças religiosas, 
todos esses fatores constituem hoje focos de grandes conflitos entre nações. Esse cenário 
impulsiona o esgotamento dos modelos tradicionais de gestão, aliado ao surgimento do 
fenômeno globalização e reestruturação do Estado. A educação como um fenômeno social não 
fica isenta dessa revolução na paisagem do planeta.” (QUINTANA M. 2005) 
 
 Estamos na era do conhecimento. A tecnologia, aliada ao acúmulo de informações, desafia a 
encontrar novas metodologias que atendam as demandas da sociedade.  
 
Nesta nova atitude planetária direcionada para idéias de justiça, paz, solidariedade, liberdade, 
ambientalismo, preservação, autosustentação, o professor tem um papel fundamental.  
Repensar o seu papel. Passar de “ensinar” para “ aprender”; de ser um mero transmissor de 
conhecimentos para um inovador, criando assim ações que levem o aluno a construir seu 
próprio processo de aprendizagem, através da pesquisa e a investigação científica. 
 
Por outro lado, o aluno que espera tudo pronto e acabado das universidades, dos cursos e dos 
professores está ultrapassado. O papel do aluno passivo, ouvinte, reprodutor do conhecimento, 
está definitivamente extinto.  
 
Behrens M. (2000, pág.71) acrescenta: “Portanto, professores e alunos precisam “aprender a 
aprender”, como acessar a informação, onde buscá-la, o que fazer com ela”. Neste sentido, 
pode-se afirmar que, as diferenças individuais fazem com que cada pessoa percorra caminhos 
diferentes na construção do seu conhecimento.  
 
As parcerias, e o relacionamento entre professores alunos e instituições, farão com que surjam 
procedimentos de auto-organização para acessar, criar, produzir, refletir e reelaborar o saber.  
 
Assim, alunos e professores, autônomos, reflexivos, colaborativos e principalmente ativos e 
pesquisadores, são a novo paradigma das universidades atuais. 
 
Dentro deste novo contexto a tecnologia, a informática e a linguagem digital possibilitam o 
acesso ao mundo globalizado e a rede de informação universal. As salas de aula transformam-
se num ambiente privilegiado de diálogo e discussão.  
 
Behrens. M. (2000, pág. 75) complementa: “Como parceiros, professores e alunos 
desencadeiam um processo de aprendizagem cooperativa para buscar a produção do 
conhecimento”. 
 
A abordagem da educação tendo como foco o desenvolvimento das inteligências múltiplas 
propostas por Gardner, (1994): espacial, interpessoal, cinestésico-corporal, lingüística, verbal, 
lógico-matemático, musical e naturalista ganha força, tanto quanto a oportunidade de 
reconhecer a “inteligência emocional” de Goleman, (1996). 
 



Redefinir as metodologias ofertadas dentro das salas de aula significa ultrapassar as fronteiras 
dos espaços geográficos, sair a campo, atuar, agir, praticar. Alunos e professores devem 
garimpar o saber, passo a passo. 
 
Jacques Delors (1998) também endossa quando aponta que a aprendizagem colaborativa está 
assentada em quatro pilares fundamentais: aprender a conhecer; aprender a fazer, aprender a 
viver juntos, aprender a ser. 
 
Uma outra questão que vem ao encontro da superação da educação tradicionalista e a pratica 
pedagógica integradora, totalizadora, ultrapassando o saber fragmentado e descontextualizado 
em direção a um conhecimento interdisciplinar. Behrens (2002) denomina esta proposta de 
“visão holística”, recebendo também outras definições, como “ecológica ou sistêmica” (Capra, 
1995) sentido de rede, de teia, de conexão, de sistemas integrados. 
 
Sem dúvida as tecnologias, a Informática, a Internet, bem se caracterizando como cyberspace 
e devem auxiliar na conquista de soluções rápidas. Neste sentido existem ainda diversos 
programas além da Internet que a tecnologia pode oferecer tais como, exercitação, programas 
tutoriais; aplicativos, jogos, linguagem, programas de autoria, editores de textos, grupos de 
discussão, simulações, comunidades interativas, chats e fóruns, trabalhos presenciais e 
semipresenciais. 
 
A atitude inovadora dos professores não está na detenção do conhecimento da tecnologia, mas 
também no seu uso, Ou seja, nos modos de como vai se apropriar desses recursos e como vai 
através deles superar a educação “tradicionalista reprodutora” em direção a uma educação 
“produtiva avançada”. 
 
Atendendo a esta nova visão, o professor pode avançar para um ensino baseado na 
“aprendizagem por projetos”.  Projeto este que deve ser elaborado discutido e negociado com 
a instituição e com os alunos. Exigindo assim, atitudes diferentes a aquelas que o aluno está 
acostumado a vivenciar numa abordagem cartesiana.  
 
Aprendizagem por projetos exige: 
Comprometimento, colaboração, tomada de decisão em grupo, troca e conflitos 
sociocognitivos, consciência social, reflexão individual e coletiva, tolerância, aceitação das 
diferenças socioculturais, responsabilidades do aprendiz pelo seu aprendizado e pelo grupo, 
constantes negociações e ações conjuntas e coordenadas”. (BEHRENS. M. 2002). 
 
A proposta da autora referenciada acima está baseada em discussões, fundamentadas no 
curso de mestrado da PUCPR, e bem ao encontro de organizar em Fases os projetos de 
aprendizagem colaborativa: apresentação e discussão do projeto; problematização do tema; 
contextualização; aulas teóricas exploratórias; pesquisa individual; produção individual; 
discussão coletiva crítica e reflexiva; produção coletiva; produção final (prática social) e 
avaliação coletiva do projeto. 
 
Sendo assim a instituição de ensino, o professor, o aluno, precisa achar sua verdadeira 
identidade, suas características específicas, seu verdadeiro papel, suas verdadeiras 
potencialidades; encontrar uma unidade harmônica entre planejamento e criatividade, para 
que a educação no se torne nem autoritária em demasia, nem tendo um caráter de 
improvisação.  
 
Além do mais, traçar linhas de ação pedagógica gerais que respeitem os trabalhos e os estilos 
de aula de cada professor e os estilos de aprendizagem dos alunos; personalizar sem 
descuidar os aspectos coletivos, encontrar o estilo pessoal através do qual “ensinantes” e 
“aprendentes” sintam-se confortáveis e inseridos neste processo, conseguindo assim, 
encontrar e realizar projetos pessoais e coletivos que levem a um pensamento humanista, 
ético, complexo, global, integrado ao planeta. 
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