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Pedagogias do século XIX e XX

Crítica ao modelo transmissivo

Centrada no protagonismo dos sujeitos

Constituição de modelos pedagógicos  ativista

Engajamento no contexto e nas relações nas
transformações sociais  

Educação integral, coeducação

Educação de base humanista 



ELABORAÇÃO DE TÉCNICAS & DIDÁTICAS 
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escolar
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livre
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Assembleia
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Correspondência
escolar

Novas
tecnologias
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Autor

Projetos Centros de
Interesse
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Didática

Tema
Gerador

Aprendizagem

Temas

Metodologias

Dewey

Relações
significativas

Resolução de
problemas do sujeito
– Significação Social

Problematização,
pesquisa, hipóteses,

experimentação,
avaliação 

Decroly Tecnicista Paulo Freire

Descoberta
Assimilação de

sequência linear
de conteúdo

Diálogo

Coletados dos
interesses e

necessidades médias
das crianças

Definido pelo
professor ou
sistema de

ensino

Coletado da
realidade dos
educandos e

relacionados aos
conteúdos

Observação,
associação,
expressão

Motivação,
desenvolvimento

progressivo e
sequencial, culminância

Vivência, diálogo,
conscientização e

ação social



Escola Nova e Métodos Ativos
modelo ativista, participativo

protagonismo infantil
formação humana

centrada no contexto
nas relações sociais 

Instrução e Tecnologia Educativa
centro da educação na aprendizagem

teorias de instrução 
didáticas específicas

taxionomias de objetivos
especialização na construçao de curriculo

Pedagogias do século XX

1900 - 1950 1950 - 1999

HUMANISTA TECNICISTA



- Processo social
- Integralidade dos sujeitos
- Conhecimento como elaboração
interativa e social
- Conhecimento

- Processo mental
- Mentalista/Racionalista
- Aprendizagem como
realização individual
- Instrução



TAXONOMIA DE BLOOM

Sistema ordenado de níveis ou categorias para a
classificação da aprendizagem

Classificação – classe de objetos

Taxonomia – gradiente ou continuum, cumulativo
Complexidade dos processos mentais



TAXONOMIA DE BLOOM

Cognitivo
conhecer, compreender, aplicar,
analisar, sintetizar, avaliar

Afetivo
receptividade, resposta, valorização,
organização, caracterização

Psicomotor
percepção, posicionamento, execução
acompanhada, mecanização,
completo domínio do movimento



Conhecer, informar

Perguntar, esboçar

Ilustrar, representar

Investigar, ordenar

Recomendar, testar

Imaginar, inventar

Listar, definir

Descrever, citar

Organizar, usar

Examinar, dissecar

Comparar, criticar

Projetar, produzir

TAXONOMIA DE BLOOM



Objetividade

NOVO VOCABULÁRIO TECNOCRÁTICO NA EDUCAÇÃO

Mecanização de processos de
formação humana?

Socialização, visão de mundo,
valores, propósito humano, sentido
do mundo, cidadania, memória e
imaginação de futuros, constituição
subjetiva,cidadania, cooperação...?   

Eficiência

Medição

Produtividade

Controle



Questionamentos de Andreas Schleicher (PISA - OCDE)

As coisas que são fáceis de se ensinar e fáceis de se avaliar estão
também prestes a se tornar fáceis de se automatizar. O advento
da inteligência artificial nos leva a pensar muito sobre o que nos
torna humanos, e isso certamente inclui nossa capacidade de
imaginar, criar e desenvolver. 

Criatividade e conhecimento não são pólos opostos, são dois
lados da mesma moeda. O mundo moderno não te recompensa
mais pelo que você sabe, o Google agora sabe tudo. Nem se você
pode reproduzir o que você sabe, isso um smartphone faz. 



Questionamentos de Andreas Schleicher (PISA - OCDE)

O desafio da criatividade no Brasil é real, porque o sistema é
muito melhor para ensinar algo aos alunos do que para lhes dar
suas próprias ferramentas. Criatividade não diz respeito só ao
que se aprende. Trata-se também de encontrar maneiras de
mobilizar seus recursos cognitivos, sociais e emocionais, e eu não
acho que essa seja uma força na educação brasileira hoje.

E por que digo isso? Porque hoje os estudantes brasileiros são
muito melhores em tarefas que exigem uma resposta certa do
que naquelas em que é preciso pensar de forma criativa, ou
crítica, ou onde a resposta não é tão clara e depende do contexto.
É algo para se trabalhar.



Se você quer que seus alunos sejam criativos, é
necessário permitir que eles experimentem; se
experimentarem, eles cometerão erros; se
cometerem erros, será preciso ajudá-los a
aprender com eles. Se penalizamos os erros,
se só pedimos a resposta certa, eles não serão
criativos. Professores precisam dar espaço
para os alunos desenvolverem seu próprio
raciocínio e isso não é algo em que os
estudantes brasileiros sejam muito bons hoje.

Questionamentos de Andreas Schleicher (PISA - OCDE)



O ensino baseado em projetos pode ser uma
maneira de propor problemas que demandam
criatividade, mas é possível promover
habilidades criativas mesmo em uma aula
expositiva.

Questionamentos de Andreas Schleicher (PISA - OCDE)



As bases nacionais comuns curriculares são documentos altamente
normativos e prescritivos que pressupõem que os docentes e as escolas
são incapazes de pensar, planejar, desenvolver e avaliar o seu trabalho. 

As bases, na verdade, são úteis para otimizar as formas de controle dos
exames nacionais, sendo úteis, ainda, para sabotar a autonomia das
escolas e dos docentes. 

Bases de conhecimento oficial 

A educação escolar vem perdendo rapidamente seu caráter de formação
cultural, de introdução das novas gerações na cultura (ou culturas) dos
que lhes antecederam e na cultura de seu tempo, com a finalidade de
inventarem um futuro melhor para eles próprios e para a humanidade. 

A teoria e a história nos ensinaram que os currículos são seleções
arbitrárias, ou melhor, são seleções pautadas por relações de poder no
universo mais amplo da cultura, que é permeada por diferentes versões
de conhecimento, de modos de vida e práticas simbólicas.

CRÍTICA AOS 
CURRÍCULOS NACIONAIS


