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Constata-se uma tensão entre a Pedagogia Tradicional e a Pedagogia Nova por parte 
dos professores. Enquanto a primeira, enfatiza a transmissão do conhecimento via 
exposição oral do professor e valoriza a hierarquia, a Pedagogia Nova, prioriza 
conteúdos significativos que permitam ao aluno atribuir sentido ao aprendizado. 
É possível  identificar no discurso dos professores a quase unanimidade em torno da 
recusa de uma pedagogia que chamam tradicional por outra, que classificam como 
nova.  No entanto,  embora os docentes  aleguem adotar a Pedagogia Nova em suas 
práticas,  identificamos um rol de práticas diferentes e até contraditórias entre si, pois 
atuam baseados nas premissas da Pedagogia Tradicional.  
 Este estudo busca identificar as implicações decorrentes das 
 escolhas dos professores quanto à linha pedagógica que 
 concebem como adequadas para suas práticas docentes, 
 considerando o aluno atual, suas necessidades e expectativas. 
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INTRODUÇÃO  

OBJETIVOS 

  OBJETIVO GERAL 

• Investigar as representações sociais de 
pedagogia nova no discurso dos 
professores do Ensino Fundamental e 
contrapor esse discurso com a prática 
realizada. 

 QUESTÕES DE ESTUDO 

•O que o professor considera ser Pedagogia 
Nova e Pedagogia Tradicional? 

• Como justifica a escolha por uma ou por 
outra pedagogia? 

• Como o professor justifica e utiliza 
efetivamente as diretrizes da Pedagogia 
escolhida por ele em sua prática cotidiana? 
 

REFERÊNCIAS 

CASTRO, Monica Rabello de; BOLITE FRANT, J. Modelo da 
Estratégia Argumentativa: análise da fala e de outros registros 
em contextos interativos de aprendizagem. Curitiba: UFPR, 
2011.  
GAUTHIER, Clermont. et al. Por uma teoria da pedagogia: 
pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. Tradução: 
Francisco Pereira. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2006.  
GAUTHIER, Clermont ; TARDIF, Maurice.  Da pedagogia 
tradicional à pedagogia nova. Vozes. Petrópolis. 2010.  
JODELET, D. Representações sociais: história e avanços 
teóricos. Vinte anos da teoria das representações sociais no 
Brasil. In: OLIVEIRA, D. C.; CAMPOS, P. H. F. (Org.). 
Representações sociais: uma teoria sem fronteiras. Rio de 
Janeiro: Museu da República, 2005.  
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 
Tradução de Francisco Pereira. Petrópolis: Vozes, 2002.   
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir  da análise e confrontação retórica dos discursos circulantes entre os sujeitos 
entrevistados, foram  identificadas  controvérsias nos argumentos por 
eles defendidas, bem como enunciadas e resumidas as teses apresentadas, tais 
como, as que elencamos: 
 
- Adotar a pedagogia nova representa ter liberdade para o desenvolvimento das 

atividades docentes; 
 

- Práticas pedagógicas tradicionais são válidas em algumas situações, mas  de 
maneira geral, não são aceitáveis; 
 

- A realidade social dos alunos pode justificar a adoção desta ou daquela pedagogia; 
 

- O objetivo do trabalho docente orienta a escolha da pedagogia a ser adotada. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de 
caráter exploratório que será realizada  por 
meio de entrevistas e observação direta no 
ambiente escolar. A técnica de pesquisa 
utilizada será a entrevista semiestruturada e 
como instrumento de investigação será 
utilizado o Modelo da Estratégia 
Argumentativa (MEA). 

METODOLOGIA 
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Nossa investigação será realizada à luz da 
Teoria da Representação Social, de Serge 
Moscovici que preconiza a interpretação e a 
intervenção na realidade,  e embasaremos 
nosso estudo na Teoria da Argumentação 
proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca.  
 


