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7 PONTOS IMPORTANTES DA PEDAGOGIA 
LIBERAL

1. Existem quatro tendências pedagógicas liberais:
 Tradicional
 Renovada progressivista
 Renovada não-diretiva
 Tecnicista 

2. O termo liberal não tem o sentido de "avançado", ''democrático", 
"aberto",
como costuma ser usado.

3. A doutrina liberal apareceu como justificativa do sistema 
capitalista, portanto, é uma manifestação própria desse tipo de
sociedade. 

4. A pedagogia liberal é uma concepção própria daquilo que chamamos de 
‘sociedade de classes’.

5. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função
preparar os indivíduos para o desempenho de papeias sociais, de acordo 
com as
aptidões individuais. 

6. Os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores e às normas 
vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura 
individual.

7. As diferenças entre as classes sociais não são consideradas, já que, a 
escola não leva em consideração as desigualdades sociais.
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QUESTÕES DE CONCURSO

1. (Banca: IBADE) As tendências pedagógicas são abarcadas por dois tipos de pedagogia 

distintas, a saber, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Assinale abaixo quais 

tendências compõem a pedagogia liberal.

A) Libertária, libertadora, tecnicista e tradicional.

B) Libertadora, tradicional, libertária e renovada não diretiva.

C) Renovada progressivista, tecnicista e libertária.

D) Renovada progressivista, renovada não diretiva, tecnicista e tradicional.

E) Tradicional, libertária, tecnicista crítico social dos conteúdos.

2. (Banca: FUNCAB) Libâneo (1995) divide as tendências pedagógicas em dois grupos: 

“pedagogia liberal” e “pedagogia progressista”. No primeiro grupo estão as vertentes que 

concebem a educação como:

A) instrumento de prevenção e de correção de desvios.

B) responsável pelo caráter essencialmente político, valorizando a experiência como 

fundamento na relação pedagógica.

C) uma forma de resistência contra o Estado.

D) instrumento de construção e sistematização de um saber que terá ressonância na vida 

dos alunos, no sentido de favorecer mudanças sociais.

E) ação que visa à interação entre o meio cultural, social e natural e o educando, sendo o 

professor mediador.

3. (CESPE/CEBRASPE) A história da educação no Brasil foi marcada por duas grandes 

correntes pedagógicas: a liberal e a progressista. Assinale a opção correspondente às 

tendências identificadas com a corrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada não diretiva
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ESTÁ PREPARANDO PARA CONCURSOS E SELEÇÕES?

Precisa de Cursos Gratuitos?

Precisa de Certificados Para Provas de Títulos?

E resolver muitas questões?

CONHEÇA CURSOS PREPARATÓRIOS GRATUITOS!
https://superpreparadocursos.com.br/preparatorio/   

Conheça o Material com Mais de 5000 Questões:
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 
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CANAL SUPER PREPARADO 
https://www.youtube.com/channel/
UC7tIsrj35rhTHaxCYYgRhbQ 

NOSSO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/professor_s
uper_preparado/ 

GRUPO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/
2020218781542603 

GRUPO TELEGRAM
https://t.me/joinchat/TWNmYrXYSx
f2tkTj 

CURSOS GRATUITOS
https://superpreparadocursos.com.
br/ 

OUTROS MATERIAIS 
https://professorpreparado.com.br/
mais-materiais/ 
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