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Resumo 

Este trabalho foi realizado com base nas características das Tendências 

Pedagógicas e nas contribuições que duas delas quando utilizadas juntas podem 

trazer para a Escola. A aplicação de cada uma advém de uma formação onde os 

educadores devem ser estimulados a se capacitarem e que os responsáveis sejam 

esclarecidos para que não criem obstáculos que dificultem o trabalho escolar. O 

objetivo principal de uma Escola é formar cidadãos aptos a viverem em sociedade e 

assumirem seu papel corretamente. 

Palavras-Chave: Tendências - Pedagógicas - Contribuições 

Abstract 

This article was performed based on the features of Pedagogics Tendencies and 

their contributions, when used together in primary and secondary schools. The 

application of each one comes from the formation, when the educators must be 

stimulated to their self-improvement, and the parents (of the students) need to be 

informed to don´t create any obstacles to the school work. The main objective of the 

school is to form citizens able to live in society and assure their part on it consciously. 
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Introdução 

A escolha deste tema partiu do princípio de que é necessário conscientizar os 

profissionais de Educação que cada Tendência possui suas características próprias. 

Portanto, dentro de uma escola é preciso que haja flexibilidade em relação à escolha 

de duas Tendências juntas, de forma que isto venha contribuir para a evolução do 

processo ensino-aprendizagem. Este tema corresponde à linha de pesquisa 

denominada “Gestão Pedagógica e Cotidiana da Escola”. Pois os processos da 

gestão pedagógica sua prática de implementação e ações inovadoras compreendem 

ao núcleo desta linha de pesquisa. 
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 Até que ponto o uso concomitante de Tendências podem contribuir para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem? Entendemos que a escolha 

dessas tendências por uma escola pode contribuir de forma significativa para o 

processo ensino-aprendizagem do educando. O educador deve estar sempre 

buscando novos horizontes para que assim possa aplicar as Tendências de forma 

que essa aplicabilidade contribua para a construção do conhecimento, pois um aluno 

precisa ser crítico, mas também o seu processo de aprendizagem deve possuir um 

valor significativo. Este estudo foi realizado com o objetivo de proporcionar aos 

profissionais de educação uma nova perspectiva sobre as Tendências Pedagógicas, 

através da análise de teorias e práticas divulgando as contribuições que elas juntas 

podem trazer para que o processo de ensino-aprendizagem possa alcançar o seu 

objetivo. 

Este trabalho foi feito através de pesquisa bibliográfica, tendo como 

referências básicas os autores: José Carlos Libâneo, Cipriano Carlos Luckesi. 

Referências Teórico-Metodológicas 

A Pedagogia possui em seu universo diversas Tendências, onde umas se 

divergem e outras se completam. São classificadas em: Pedagogia Liberal e 

Pedagogia Progressista. Na Pedagogia Liberal estão incluídas a Tendência 

Tradicional, Tendência Renovada Progressivista, Tendência Renovada Não-Diretiva 

e Tendência Tecnicista. Na Pedagogia progressista fazem parte a Tendência 

Libertadora, Tendência Libertária e Tendência Crítico-Social dos Conteúdos.  

1)Tendência Tradicional: Nesta Tendência a escola tem a função de 

preparar o aluno intelectualmente e moralmente para que ele assuma o seu lugar na 

sociedade. Essa Tendência visa os conteúdos, os valores acumulados de geração 

para geração que são transmitidos como verdades incontestáveis. Os métodos 

utilizados são aulas expositivas. O educador impõe conceitos sob forma de verdade 

a ser absorvida. A Aprendizagem ocorre de forma coercitiva, sem levar em conta à 

necessidade do aluno, tornando-se automática. Nesta Tendência a escola é 

responsável por formar cidadãos críticos de seus direitos e deveres, e que educar o 

homem significa dar subsídios e instruções para que ele possa se autocomandar e 

para isso é necessário que os professores introduzam na mente dos alunos ideias 

prontas e vistas como corretas, sem estimular a construção dos conhecimentos.  



 

2) Tendência Renovada Progressivista: A escola que adota essa Tendência 

é responsável por colaborar no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 

estimulando o aluno a interagir com o meio que o cerca. O importante é o caminho 

que o aluno percorre para adquirir o conhecimento desejado. Os conteúdos são 

transmitidos através de experiências que são vivenciadas. A criança aprende a 

buscar soluções para seus próprios problemas.  

Podemos citar a Escola Montessoriana que se destaca por perceber o aluno 

como um ser ativo do processo. A relação professor-aluno é totalmente democrática, 

onde o professor é um mero colaborador, auxiliando seu desempenho livre e 

estimulando a vivência em grupo. (Mattos; Libâneo 1994; Gadotti 2001).  

3)Tendência Renovada Não-Diretiva: O papel da escola está centralizado 

no indivíduo, na formação de atitudes, isto é, na adequação pessoal às solicitações 

do ambiente. Os métodos de ensino são dispensados, a fim de que o professor 

desenvolva um estilo que facilite a aprendizagem. Não existe nenhum tipo de 

intervenção do professor. Para uma criança adquirir o conhecimento desejado é 

necessário que aprenda a modificar as percepções para assim tornar sua 

aprendizagem concreta.  

O pioneiro da pedagogia Não Diretiva foi Carl Rogers e o sue método 

influencia grandes números de educadores, principalmente psicólogos e 

orientadores. (Luckesi, 1994)  

4) Tendência Tecnicista: Esse método funciona como modelador do 

comportamento humano e seu objetivo é produzir indivíduos que estejam 

capacitados para atuar no mercado de trabalho, transmitindo eficientemente 

informações precisas e objetivas. O professor é apenas uma ligação entre a verdade 

epistemológica e o aluno. (Luckesi,1994).  

 *Pedagogia Progressista: É fundamental lembrar que esse tipo de 

Pedagogia não pode ser institucionalizada em uma sociedade capitalista e por isso 

ela assume seu lugar de luta ao lado dos professores junto a outras políticas sociais.  

1) Tendência Progressista Libertadora:  Não é comum falar em instituição 

escolar formal. Ao contrário, ela defende que uma verdadeira educação crítica pode 

ser mais bem desenvolvida fora da escola, em outras instituições. A forma de 

trabalho é a discussão em grupo, em que o professor precisa adaptar as 



 

características e ao desenvolvimento de casa um, devendo caminhar paralelamente. 

O relacionamento professor-aluno é baseado no diálogo.  

A Pedagogia Libertadora tem como divulgador Paulo Freire. (Libâneo,1994 ; 

Luckesi, 1994).  

2) Tendência Progressista Libertária: A escola deve funcionar como uma 

comunidade em autogestão, nos quais professores, alunos e funcionários deverão 

sem hierarquia, estabelecer parâmetros administrativos e pedagógicos do 

estabelecimento.Os métodos de ensino são centralizados na vivência grupal, onde 

os alunos tem autonomia para decidir sobre as autoridades e a organização do 

trabalho no interior da escola. O professor é um orientador integrando o grupo para 

reflexão.  

Nesta tendência destacam-se vários trabalhos, dentre eles os de Maurício 

Tragtemberg.  

3) Tendência Progressista Crítico- Social dos Conteúdos: O importante é 

ressaltar que a difusão dos conteúdos é tarefa imprescindível, mas estes devem ser 

trabalhados de modo crítico fazendo com que os alunos com base nesses 

conteúdos e na análise de suas experiências, possam dispor das ferramentas 

indispensáveis à participação na sociedade em que vivem. (Luckesi, 1994). Os 

conteúdos devem ser transmitidos aos alunos de acordo com realidades sociais. O  

papel do professor é insubstituível, pois o mesmo tem mais experiências acerca das 

realidades sociais.  

O pioneiro desta Tendência foi o escritor e educador russo, Makarenko. É 

importante ressaltar que esta tendência é representada por inúmeros professores da 

Rede Pública, que adotando métodos adequados asseguram a participação do 

educando a fim de que ocorram avanços no ensino das classes menos favorecidas.  

Em suma, essa tendência propõe a superação das desigualdades sociais 

decorrentes da organização da sociedade. 

Conclusão 

Este estudo demonstrou que as Tendências Pedagógicas se divergem 

totalmente, pois uma visa à formação crítica de um cidadão apto a exercer seus 

direitos e deveres perante a sociedade, e a outra tem como foco o aluno, onde o que 



 

importa é o processo pelo qual ele adquire o conhecimento. Por elas serem 

divergentes, trazem diferenças que fazem parte do processo ensino-aprendizagem, 

pois o aluno deve ter a sua formação voltada para a reflexão crítica da sua 

realidade, mas também deve ser levado em conta, o processo pelo qual ele 

consegue chegar a essa reflexão crítica. Partindo desse princípio podemos fazer um 

questionamento: Por que as escolas ainda possuem a postura de que uma escola 

não pode adotar as duas tendências e aplicá-las concomitantemente? Para 

responder a esse questionamento, devemos nos reportar às condições que se 

encontram a formação dos profissionais de educação, a comunidade o qual a 

instituição está inserida e as imposições que a sociedade nos coloca. A comunidade 

influencia bastante na escola, pois na maioria das vezes ela não conhece os 

benefícios de um método pedagógico utilizado e consequentemente os pais retiram 

seus filhos da escola para colocá-la em outra que adote a tendência que a 

sociedade traz como paradigma. A sociedade prega que para um aluno obter êxito, 

ele precisa de uma educação rígida, em que o importante é a transmissão de 

conteúdos e não a contextualidade que pode ser feita através desse mesmo 

conteúdo de várias formas.  

Algumas instituições vêm construindo essa interdependência entre as 

tendências, porém ainda são poucas as que realizam esse trabalho. O que se 

espera dessas Instituições é que elas abram as portas para novos horizontes 

educacionais, pois assim, estarão favorecendo e facilitando a construção de um 

novo cidadão crítico e humano. 
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