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RESUMO: TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS PROGRESSISTAS

Na Pedagogia progressista, o progresso faz parte de sua metodologia de ensino. A 

inspiração vem da teoria do conhecimento marxista.

Dá pra ver facilmente como essa formação pedagógica estimula rupturas, pra chegar num 

local teórico e abstrato. Para isso, o aluno vira o protagonista do seu processo de 

aprendizado. Essa tendência se divide em 3 principais vertentes resumidas abaixo.

1. Libertária

A tendência libertária é contra o autoritarismo e a favor do autogerenciamento. Como o 

próprio nome diz, ela dá liberdade para o aluno. Ele aprende principalmente com base na 

troca do grupo, o que ajuda bastante na transformação da sua personalidade, pra que se 

torne mais independente.

O modelo resiste à ação controladora do estado. Então, não prevê avaliações tradicionais. 

“Mas como o professor sabe que o aluno aprendeu?”, você pode nos perguntar. Na 

verdade, ele é avaliado na medida em que vive situações, experimenta coisas novas e 

coloca isso no seu dia a dia da escola.
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             2.    Libertadora

Libertária e libertadora não são a mesma coisa? O nome é parecido, mas as propostas 

são um pouco diferentes. Na segunda, a consciência, especialmente política, está por 

toda parte. A ideia é que o aluno consiga transformar a sua realidade com esse 

pensamento.

Aqui, a problematização da realidade faz parte do dia a dia desse aluno. Isso o ajuda a 

entender a sua relação e papel social como pessoas tanto na natureza quanto com seus 

colegas, familiares e por aí vai. A reflexão crítica e a participação do estudante como 

protagonista na aquisição de conhecimento são muito bem-trabalhadas. Ele deixa de ser 

só um receptor para disseminar o conteúdo.

               3.    Histórica-crítica

Entre as tendências pedagógicas progressistas, temos também a histórica-crítica, que 

propõe a interação entre o conteúdo e a realidade que se vive. Para os defensores dessa 

ideia, isso ajudaria a transformar a sociedade, sem aquele modelo tradicional de ensino 

que fica ligado só na reprodução do conteúdo.

A avaliação vem com um diagnóstico contínuo, pra recolher dados sobre o 

desenvolvimento dos alunos. A ideia é que essas informações sirvam como base pra 

adaptar a prática pedagógica. Ela ainda coloca o estudante a par dos resultados pra 

ajudar na mudança.

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/


Questões Concurso Pedagogia
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 

Em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação 
prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo.  Confúcio

MAIS DE 5 MIL QUESTÕES POR ASSUNTO: https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

SUPER PREPARADO CURSOS E CONCURSOS
https://questoesconcursopedagogia.com.br/

1)(BANCA: Alternative Concursos) Em relação as tendências pedagógicas na prática escolar assinale a 
alternativa que apresenta somente tendências pedagógicas progressistas:

A) Tradicional; tecnicista; renovada não diretiva.
B) Libertadora; libertária; crítico social dos conteúdos.
C) Tradicional; renovada progressivista; renovada não diretiva.
D) Tecnicista; libertadora; crítico social dos conteúdos.
E) Crítico social dos conteúdos; tradicional; tecnicista.

2)(BANCA: AMEOSC) Assinale a alternativa que apresenta uma característica das tendências pedagógicas 
progressistas:

A) A escola é condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais, mas contraditoriamente existe nela 
um espaço que aponta a possibilidade de transformação social.
B) Ênfase dada na defesa da liberdade de cada cidadão e dos direitos e interesses individualistas na 
sociedade.
C) Forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção e de 
conhecimento, que é transmitido a todos por quem se apropria dele.
D) Instrumento de luta de professores ao lado de outras práticas sociais que visam manter o estado das 
coisas.

3)(BANCA): IBADE) Sobre tendências pedagógicas, suas correntes teóricas e alternativas metodológicas, 
afirma o autor referência no debate, Libâneo, que estas foram classificadas em Tendências Pedagógicas 
Liberais (Tradicional, Renovada progressivista, Renovada não-diretiva e Tecnicista) e Tendências 
Pedagógicas Progressistas (Libertadora, Libertária e Crítico-social dos conteúdos).

Assim, de acordo com o autor, assinale a alternativa que corresponde ao entendimento que a Tendência 
Pedagógica Liberal Tradicional tem sobre o Papel da Escola.
A) Espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos num sentido libertário e 
autogestionário
B) A difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, 
indissociáveis das realidades sociais
C) Não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua marca é a atuação 
"não-formal"
D) Num sistema social harmônico, orgânico e funcional, a escola funciona como modeladora do 
comportamento humano, através de técnicas específicas
E) A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na 
sociedade
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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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GABARITO
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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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