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RESUMO 
 
 
O mundo não é mais o mesmo. A velocidade em que ocorrem transformações na  
vida cotidiana das pessoas  já tem denotado que elas estão  vivendo sob um manto 
de constantes mudanças, necessitando redimensionar incessantemente seus 
pensamentos e consequentemente a sua postura perante a realidade; uma 
realidade, que  envolve, instiga e desafia. As antigas maneiras de “ver, pensar e 
estar no mundo”, a forma linear e progressiva de como se compreendia a vida e 
tudo o que acontecia na sua continuidade, já não parecem ser o que prevalece  
atualmente. O mundo está em trânsito, em incessante evolução, todas a pessoas 
são  exigidas  a responder a múltiplos  compromissos ao mesmo tempo. A 
educação que é exercitada atualmente, não de forma genérica,  tem preparado 
indivíduos para um mundo que não existe, pois entre o planejamento, a formação e 
uma prática exequível, existe uma discrepância muito grande. O mundo no seu 
conjunto evolui tão rapidamente que todos precisam  admitir que a sua formação 
inicial não  basta mais para o resto de suas vidas. O momento é  histórico  em que o 
mundo é palco de inovações constantes nas aéreas científicas e tecnológicas. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A velocidade das mudanças ocorridas nas últimas décadas associada ao 

aumento do volume de informações, da complexidade da vida social e dos 

processos produtivos, refletiu-se no sistema educacional, exigindo que a escola não 

se restrinja apenas à função de transmissor de conhecimentos, mas que seja um 

ambiente estimulante, que valorize a invenção e a descoberta, que desenvolva a 

criatividade e a iniciativa, no qual os alunos possam construir sua própria 

aprendizagem.  

O vertiginoso desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade, 

sobretudo na ·área da comunicação, tem imposto à  experiência humana um 
processo educacional que não apenas torna os indivíduos aptos a viver em 

sociedade, mas que os ajudam a serem capazes de um exercício crítico diante da 

vida de tal modo que se tornem simultaneamente protagonistas de suas próprias 
histórias individuais e da história partilhada com os demais. 

Na atualidade, ao contrário, a única certeza que temos ao sermos informados  

de novas descobertas ou novos posicionamentos  científicos  é da sua 
transitoriedade. Sabemos que,  por mais  atualizada  e confiável que seja a fonte de 

onde se origina a informação, ela já  não é inquestionável, perene, definitiva. Pelo 

contrário, temos conhecimento de que , entre o tempo de construção  e descoberta 

de novos posicionamentos  teóricos e científicos e sua divulgação, por diferentes 

vias, é possível que eles já tenham sido até mesmo superados. 

Como afirma Lévy (2000:17) “vivemos hoje um destes raros momentos em 
que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação 

com os cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado.” 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
 
 

Ante os múltiplos desafios da  pós-modernidade, a educação surge como um 

trunfo indispensável à humanidade na construção de ideais  de paz, de liberdade e 

de justiça social. Os sistemas educativos devem dar respostas aos inúmeros  

desafios da sociedade da informação, na perspectiva de um enriquecimento 

contínuo  de saberes e do exercício de uma cidadania adaptada às exigências do 

nosso tempo.  A geração com a qual os educadores se deparam são imediatista, 

hiperativa e agitada, possuem ampla dificuldade de concentração, se focam na 

superficialidade do processo, ao mesmo tempo em que as demandas da sociedade 

requerem competências e habilidades de seres pensantes e inovadores. 

Mediante esta turbulência evolutiva,  a educação deve se precaver, eliminar 
por completo a  inércia, e o processo de adequação deve ser mais ágil,  com 

respostas que venham de encontro com as exigências de uma sociedade em plena 

mutação. Grande é a incompatibilidade  existente nas ideologias  educacionais  

ainda vigentes,  que não atentam para  a integração do indivíduo  dentro de um 

contexto, de uma dimensão e de uma concepção universal.  

     “Nossa educação sempre nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e,    

não a  unir  os  conhecimentos,  o  conjunto  deles  constitui  um quebra-  cabeça  

ininteligível. A  incapacidade  de  organizar  o saber disperso e compartimentado  

conduz   à  atrofia  da  disposição  mental  natural  de contextualizar  e de 

globalizar...” ( Morin, 2000:42)  

  Muitos educadores ainda privilegiam o cumprimento de programas, dando 

grande ênfase a disciplinarização,  ocultando o real compromisso de uma educação 
não-linear, integral e de qualidade. 

 A verdadeira  interdisciplinaridade tem como objetivo dinâmico, ultrapassar o 

estilhaçamento e a segmentação, recuperando o indivíduo da esfacelação e 

mutilação, de seu pensar fragmentado. 

 
“O ser humano  é  a   um  só  tempo  físico,  biológico,   psíquico,  cultural, 
social,   histórico.   Esta   unidade   complexa    da   natureza    humana   é    



 

 
 

 
 

totalmente  desintegrada  na  educação  por meio de disciplinas,  tendo- se 
tornado impossível aprender o que significa  ser  humano”. ( Morin, 
2000:15)    

               

 O desenvolvimento do indivíduo como um todo, deveria ser o objeto  

essencial de todo o ensino, pois apresentar conhecimentos prontos e limitados, 

repetir respostas feitas e cobrar que sejam aceitas e repetidas, resulta no 

empobrecimento intelectual do educando. 

 “ Alunos confinados numa sala, frente a um quadro negro, professor recitando 

textos  - eis a própria imagem do anacronismo”. (Lima, 1987:15) Não é concebível  

que diante  de tanta tecnologia  se mudem as atividades humanas, enquanto salas 

de aula continuam retidas na era pré-Gutenberg. 

 O uso somente da “palavra do  professor e do livro didático são processos 
paleontológicos diante da explosão de informações, através dos meios de 

comunicação de massa”. ( Lima, 1987:10) O professor não é mais um simples 

informador: a informação  vem através da internet, do rádio, da televisão, revistas, 

jornais, livros , etc. 

 O maior desafio hoje é o de articular e trabalhar com o excesso de 

informações. A escola sempre esteve preocupada até demais em oportunizar aos 

alunos o acesso às informações. Hoje todos estão abarrotados  delas em seu dia-a-

dia. Urge uma programação, classificação e seleção de conhecimentos que lhe são 

úteis e indispensáveis.  

 
“Não  basta  aprender  a  navegar   no  imenso  oceano de informações que            

todos   os   lados   nos   assaltam;   importa   definir   nossos   rumos  para    
buscar  as  informações  que   nos   interessam   no intuito  de transformá-las  
em   conhecimentos  ao  referi-las  às  nossas   experiências,   a  nossa            
vida  e ao  condensá-los,  os  conhecimentos  dispersos,  na  rica e  ampla       
visão de mundo, que é a sabedoria.” ( Marques, 2000:14) 
 
 

 O aumento do volume de informações, a complexidade da vida social e dos 
processos criativos, refletiu-se no sistema educacional, exigindo que a escola não se 

restrinja  apenas à função de transmissor de  conhecimentos fragmentados, mas que 

seja um ambiente estimulante, que valorize a invenção e a descoberta, que  



 

 
 

 
 

desenvolva a criatividade e a iniciativa, no qual os alunos possam pensar com mais 

autonomia e autenticidade.  
 

 
 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Se entende por uma educação não-linear , pluridimensional, aquela se 

prepara para compreender que o ambiente  natural e humano das pessoas tende a 

tornar-se planetário, que procura transformar este espaço em espaço de educação e 

ação, que haja a conciliação entre o universal e o singular, que todos se beneficiem 

da diversidade do patrimônio  cultural mundial e, ao mesmo tempo das 
especificidades de sua própria história. 

Para fazer  face às exigências do nosso tempo é preciso revelar ao mesmo 

tempo criatividade, coragem, uma vontade firme de operar mudanças reais e de 

estar à altura das tarefas que nos esperam. 

 A busca pelo aprimoramento deve ser um objetivo para a vida toda, é um 

caminho que possui um começo e que jamais deverá se findar,  pois o ser humano 

traz em si o poder de “ser”, a  possibilidade de externalizar  as suas mais ocultas 

potencialidades. De acordo com Garcia (2012:03) “ A educação é um processo 

amplo, voltado para a produção singular de si mesmo, processo esse que é mediado 

pelo outro. Ela tem caráter permamente e se caracteriza por um sistema por meio do 

qual a pessoa se constrói e é construída pelos outros.” 

 Hoje, aperfeiçoar-se é lei, pois a cada momento percebemos o quanto é 
ínfima a parcela de possibilidades que exploramos em nós  e o quanto necessitamos 

responder com eficiência aos imprevistos deste novo mundo. 

 A vigilância quanto a busca contínua desta tão valiosa matéria- prima que é o 

“conhecimento”, deve ser redobrada , pois de acordo com Edgar Morin precisamos 

reaprender, rejuntar a parte e o todo, a palavra ao texto, o texto ao contexto, o global 



 

 
 

 
 

ao planetário, para  enfrentar os paradoxos que o desenvolvimento tecnoeconômico  

trouxe consigo, globalizando de um lado e excluindo do outro. 
 Futuramente educar não significará mais manter os homens a meio caminho 

de suas possibilidades  pelo contrário, será abrir-se para essência e para a plenitude 

de sua própria existência. 

Pensar a educação nesta perspectiva significa oferecer bem mais que um 

simples pacote fechado de informações ao aluno,  orientar mais o seu acesso ao 

conhecimento segundo os momentos e a dinâmica concreta do seu 

desenvolvimento. Uma educação futurista não está distante, basta por realmente em 
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