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I. INTRODUÇÃO 
 

Não se pode ficar neutro diante do futuro. Assim pensava Paulo Freire, o   educador 
brasileiro mais importante do século XX. 

Com este pensamento, Freire nos ensina que não há muita distância entre o pensar e o 
atuar.  Quando o ato de pensar se desenvolve com uma mescla de consciência, emoção 
e compromisso, o pensar é atuar. Um dos aspectos curiosos sobre Paulo Freire – além 
de sua atitude ética permanente – é sua curiosidade epistemológica e sua  ousadia 
intelectual permanente, ingredientes escassos no momento atual da história da 
humanidade. O século XX sentirá muita falta de Paulo Freire. A neutralidade não 
existe. O intento de ser neutro nos leva apenas a confirmar, aceitar e permitir a 
dominação do status quo. E tudo isso de forma passiva – o que é pior – porque não nos 
permite participar da construção do futuro que nos interessa. E para aumentar o 
controle sobre o que nos interessa, não há outra forma de poder fazê-lo a não ser 
começando pela compreensão daquilo que nos interessa.  

Durante os últimos sete anos, a  vida me brindou com a bela oportunidade de 
trabalhar como facilitadora de processos de formação de lideranças, de norte a sul de 
Nicarágua, com microempresários/as, líderes comunitários/as, mestres/as, 
promotores/as de desenvolvimento, jovens etc. Através deste trabalho pude conhecer 
os sonhos, as perdas, as dores, as alegrias, as enfermidades, as frustrações, os 
obstáculos e os esforços que estas pessoas realizam para melhorarem  suas vidas, as 
de suas famílias e as de suas comunidades. 

Este trabalho me enriqueceu pessoalmente e profissionalmente. As reflexões que vou 
partilhar a seguir estão inspiradas nesta experiência e numa série de autores como: 
Willigs Jager, Tomas Berry, Cristiane Northrup, Paulo Freire que nos acompanharam e 
iluminaram com suas idéias, mas sobretudo em José de Souza. 

 

 

II. ÉPOCA DE MUDANÇAS OU MUDANÇA DE ÉPOCA? 
           “Quando tínhamos todas as respostas, mudaram as perguntas”.  

 

Qualquer análise sobre o futuro da Educação, deve reconhecer que a humanidade 
está experimentando uma mudança de época. Isto explica a turbulência, a incerteza, 
a instabilidade, a desorientação, a descontinuidade, a insegurança, a fragmentação, a 
perplexidade e a vulnerabilidade que angustiam as sociedades no mundo todo. 

                                                 
 Psicóloga. Diretora do Centro Ecumênico Antonio Valdivieso de Manágua (Nicarágua). 
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A humanidade está experimentando uma mudança de época, não uma época de 
mudanças. As mudanças globais que estão se processando não pertencem à época 
histórica do industrialismo*1. Elas, na verdade, estão forjando uma nova época. Um 
mundo totalmente diferente, mas não necessariamente melhor, está sendo construído. 
O computador já substitui a chaminé como símbolo da pós-modernidade. Nós temos o 
privilégio de assistirmos ao ocaso da época do industrialismo e ao alvorecer de uma 
nova época,  que ainda é uma simples fotografia fora de foco e cujas características e 
implicações apenas começam a se delinear. A maioria dos seres humanos do planeta 
não consegue entender a origem de sua vulnerabilidade nem como  se manifesta.   

 
Numa mudança de época, diferentes visões competem entre si para tomar o lugar da 
visão dominante da época em declínio, cada uma tentando prevalecer como visão 
dominante na época que emerge. No momento histórico atual, todos os temas são 
moldados conforme os valores, premissas e compromisso propostos por estas visões 
de mundo em conflito. Atualmente, três visões do mundo se enfrentam em meio ao 
fenômeno do encontro entre uma época que agoniza em seu ocaso e outra que luta 
por  estabelecer-se.  

 
Uma visão de mundo é uma janela conceitual, através da qual interpretamos o mundo 
para compreendê-lo e transformá-lo. Esta janela funciona como uma espécie de lente 
cultural. Os materiais para a sua construção incluem certos valores, crenças, 
princípios, premissas, conceitos, enfoques,  etc, que moldam nossa percepção da 
realidade e, portanto, nossas decisões e ações com relação a todos os aspectos de 
nossa experiência humana no universo.  Numa mudança de época, todos somos  
pressionados a mudar de lentes, pois as lentes da época em declínio mostram uma 
paisagem fora de foco, cuja interpretação parece impossível. Assumindo o status de 
paradigma social (Capra 1982), uma visão de mundo é o elemento cultural de 
referência mais poderoso de que dispõe um grupo social, uma comunidade ou uma 
sociedade, para re-interpretar seu passado, compreender seu presente e construir seu 
futuro. Quando compreendemos que a realidade é o que o nosso método de observação 
nos permite perceber, passamos a reconhecer que nossa visão de mundo modela 
nossos modelos mentais, através dos quais observamos, sistematizamos, 
interpretamos e conferimos significado à nossa própria experiência no mundo ( De 
Souza Silva et al. 2001 a). 

 

 

III. TRÊS VISÕES DO MUNDO, TRÊS PEDAGOGIAS DIFERENTES. 
 

Cada época histórica oferece uma metáfora sobre a realidade, que funciona como uma 
janela cultural  através da qual nós olhamos a realidade para interpretá-la e atuamos 
sobre ela para transformá-la.  Isto significa que não há uma, mas sim múltiplas visões de 
mundo que configuram os modelos mentais de diferentes grupos de atores sociais. 

Por isso devemos refletir sobre as “Pedagogias” que melhor contribuem para a construção 
de um futuro diferente e melhor para nossos povos. 

Cada época histórica estabelece uma pedagogia dominante sobre outras pedagogias. A 
cada visão do mundo corresponde um tipo de educação. Vejamos as características de 
cada uma destas visões: 

                                                 
1  NT: Industrialismo: sistema em que se considera a indústria como principal fim da sociedade. 
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a) CENÁRIO 1: O paradigma que emerge da visão mecânica do mundo está 
comprometido com valores, interesses e compromissos associados à mesma visão. 

 

• O mundo é uma máquina – sistema de informação auto-regulado.  

• O “entorno” é “algo” que existe de forma objetiva e, portanto, se pode 
conhecer, descrever, predizer e controlar. 

•  O conhecimento é “algo” que pode ser produzido, transferido, transmitido e 
absorvido. 

• O futuro é uma projeção do presente e  pode ser conhecido se houver uma 
sucessão histórica de dados acumulados para projetá-lo. 

• A universidade é uma máquina para produzir profissionais, informação e 
tecnologia. 

• O desenvolvimento resulta do aumento de eficiência produtiva.  

• A existência é uma eterna busca de eficiência, previsão, precisão e controle. 

• Os cientistas definem o que se deve fazer porque sabem como fazê-lo. 

• Os excluídos são os ineficientes da sociedade. 

• A realidade a ser investigada é objetiva e independente de nossa percepção. 

• O mais importante é conhecer as leis naturais e os mecanismos imutáveis 
que regem o funcionamento da realidade. 

• Para toda pergunta sobre o desenvolvimento existe sempre uma resposta 
correta. 

 

Nesta visão, a educação se transforma numa educação para a alienação dos 
cidadãos, os  quais são “adestrados” para funcionar como “recursos humanos”, onde 
somente há lugar para a razão instrumental, sem espaço para a emoção humana,  nem 
para a dimensão ecológica e social. 

 

b) CENÁRIO 2: Sob a visão econômica do mundo emerge um paradigma 
comprometido com os valores, interesses e compromissos associados à mesma 
visão. Vejamos algumas de suas premissas: 

• O mundo é um mercado – conjunto de arenas comerciais e tecnológicas. 

• O conhecimento é “algo” que pode ser produzido, fornecido, vendido e 
comprado. 

•  O futuro é incerto, mas pode ser compreendido através dos sinais emitidos 
pelo mercado que evolui de acordo com as leis de oferta e procura. 

• A universidade é um provedor de “capital intelectual”, informação e tecnologia. 

•  A educação é um sistema de reprodução da lógica de mercado para levar à 
maior competitividade da economia e a um desenvolvimento tecnológico de melhor 
qualidade 

• O econômico é uma instância independente da instância política. 
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• Um maior crescimento econômico resulta num bem-estar maior para a 
maioria. 

• O mercado global é o novo fator de progresso das nações. 

• A desigualdade social é natural e funcional nas sociedades. 

• O desenvolvimento decorre do crescimento econômico e do desenvolvimento 
tecnológico 

• A existência é uma eterna luta pela sobrevivência através da competência. 

• O mercado dita a natureza, rumo e prioridades do desenvolvimento científico-
tecnológico.  

• Aqueles que financiam a ciência definem o que se deve fazer.  

• A universidade sustentável é a universidade competitiva. 

• Os sinais do mercado são a fonte de inspiração para a inovação. 

• Os excluídos são os não-competitivos da sociedade. 

• O mais importante é entender as leis do mercado – oferta e procura – que 
regem a dinâmica da realidade. 

• O mercado é fonte preferencial de respostas para questões de desenvolvimento. 

• Os problemas de desenvolvimento são resolvidos pelos aportes do mercado e 
do desenvolvimento científico-tecnológico. 

• O objetivo do desenvolvimento científico-tecnológico é promover o crescimento 
econômico. 

 

Nesta visão do mundo, a educação é uma educação para a domesticação dos 
cidadãos, os  quais são “capacitados” para atuar em seu papel econômico de provedores, 
produtores, vendedores, competidores, investidores, consumidores, clientes etc; mero 
“capital humano” ou “capital  intelectual”, que privilegia as transações comerciais acima 
das relações sociais.  

 

 

c) CENÁRIO 3: Sob a visão holística ou contextual do mundo. 

       A partir da década de 60, dezenas de movimentos sócio-culturais no mundo inteiro  
desafiaram os pilares da civilização ocidental e questionaram os valores da sociedade 
industrial de consumo. Por exemplo, os movimentos feministas, ambientalistas e pelos 
direitos humanos, justiça étnica, igualdade social e participação democrática, os direitos 
da infância, a conservação dos recursos naturais, o desenvolvimento humano, as redes de 
solidariedade e desenvolvimento sustentável em geral, não pertencem à época do 
industrialismo, eles estão mudando sob uma visão sistêmica do mundo, que tem os 
seguintes valores e características: 

  

•  “Nosso” entorno relevante é cambiante porque resulta de um processo de 
negociação permanente entre nós e os atores de nosso contexto em mutação. 

• Os dados são símbolos carentes de significado; a informação resulta da 
articulação de um ou mais conjuntos de dados para  dar-lhes  significado; 
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o conhecimento é um estado cambiante de compreensão e a sabedoria é o 
que fazemos (decisões que tomamos e ações que desenvolvemos) conforme 
a compreensão que temos. 

• O futuro não existe,  pronto e melhor, esperando por nós numa esquina do 
tempo; o futuro se constrói diariamente e nele se pode influenciar 
imaginando-o, inventado-o de forma negociada. 

• A universidade e a escola são espaços (não lugares) de interação crítica e 
criativa para a construção de interpretações, propostas, capacidades,  etc e 
para a formação de cidadãos/ãs preparados/as para contribuir ativa, 
crítica e criativamente,  na transformação da sociedade em geral e de suas 
realidades materiais, sociais etc. 

• A educação é um processo complexo de interação que intervém na formação 
dos/as cidadãos/ãs para a transformação da sociedade. 

• O desenvolvimento emerge do encontro entre sociedade, cultura e natureza. 

• Os problemas de desenvolvimento são problemas mutáveis que não podem ser 
resolvidos, mas sim  re-interpretados e re-manejados de forma inovadora 
ao longo do tempo. 

• Não se pode superar um problema de desenvolvimento com a mesma 
percepção e com os mesmos métodos que o produziram. 

• A vida é uma eterna busca de coerência (consistência interna de um conjunto 
de regras) e correspondência (consistência externa entre dois conjuntos de 
regras). 

• A sociedade civil prevalece sobre o Estado e sobre o mercado, na hora de  
definir a natureza, o rumo e as  prioridades do desenvolvimento científico-
tecnológico. 

• O que se deve fazer não é definido só pelos que sabem como fazê-lo e pelos que 
financiam o desenvolvimento científico-tecnológico. 

• A universidade sustentável é a universidade em transformação. 

• A inovação emerge de processos de interação social. 

• A realidade a ser investigada é constituída de dimensões concretas e subjetivas 
do contexto, que inclui, porém transcende o mercado,  com seus clientes e 
suas demandas. 

• Além das leis da realidade físico-químico-biológica, é relevante compreender os 
processos de interação social através dos quais os diferentes grupos de 
atores sociais constroem suas diversas percepções da realidade. 

• As questões sobre problemas de desenvolvimento não têm uma, mas múltiplas 
respostas, todas na dependência das diferentes percepções de seus 
intérpretes. 

• Os problemas de desenvolvimento são problemas mutáveis que requerem 
interpretações e soluções inovadoras ao longo do tempo. 

• O objetivo do desenvolvimento científico-tecnológico é promover melhores 
condições de vida para todas as  formas de vida no Planeta. 
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               Nesta visão do mundo, a educação crítica é sinônimo de educação para a 
transformação dos cidadãos que são formados como “talentos humanos”,  pensadores 
autônomos capazes de imaginar e criar além de seu conhecimento prévio, com  direito a 
ter direitos e com a responsabilidade inerente a  seres sócio-históricos.   

Na visão holística, a educação de nossos países deve ser profundamente 
transformada por uma pedagogia que forme construtores de novos caminhos, não 
seguidores de caminhos já existentes. Os educandos serão percebidos e formados como 
talentos humanos, cidadãos com direito a ter direitos e os educadores desenvolverão o 
talento para formar talentos. A pedagogia da autonomia (Freire, 1997) é uma espécie de 
meta-pedagogia crítica, cuja realização requer a articulação, combinação e prática de 
várias pedagogias particulares, como: pedagogia da solidariedade, pedagogia da 
esperança, pedagogia da sustentabilidade, pedagogia da interação, pedagogia da 
possibilidade, pedagogia da construção, pedagogia da apropriação, pedagogia das 
contradições, pedagogia da desigualdade, pedagogia da incerteza, pedagogia do cuidado, 
pedagogia do altruísmo, pedagogia do futuro, pedagogia da imaginação, pedagogia da 
história, pedagogia do compromisso, pedagogia da pro-atividade, pedagogia do Ágora 1 , 
pedagogia da paz (não da guerra, como tem sido o caso historicamente), pedagogia da 
ética, pedagogia do corpo, pedagogia lúdica. Ou seja, é o que eu já indicava  na 
introdução. 

Felizmente não estamos sozinhos nesta busca. Milhares de pessoas no mundo 
todo  estão trabalhando com entusiasmo nesta dimensão.  
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1 O  Ágora (Tipo antigo de assembléia grega para discussão e negociação democrática dos interesses 
coletivos) é um espaço onde prevalece a força do argumento – não o argumento da força,   onde a vitória 
emerge da prática de princípios e da aplicação de critérios negociados por todos os  atores participantes. 
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