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• As teorias pedagógicas fundamentam-se em 
questões histórico-sociais, políticas, econômicas e 
culturais. 

• Nesse sentido, não é possível compreendê-las 
como idéias desencarnadas, separadas de seus 
condicionantes materiais.

• Tendo em vista esses condicionantes, pode-se 
organizar as teoria pedagógicas em dois grandes 
paradigmas: o moderno e o contemporâneo (ou 
pós-moderno).
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Teorias Pedagógicas Modernas

• Historicamente, estão ligadas a 
acontecimentos como a Reforma 
Protestante, o Iluminismo,a Revolução 
Francesa, a formação dos Estados 
Nacionais, a industrialização.
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Características em comum:
• Acentuação do poder da razão, isto é, da 

atividade racional, científica, tecnológica, 
enquanto objeto de conhecimento que 
leva as pessoas a pensarem com 
autonomia e objetividade contra todas as 
formas de ignorância e arbitrariedade.

• Os seres humanos possuem uma natureza 
humana básica, postulando-se a partir daí
direitos básicos universais.
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• Conhecimentos e modos de ação, deduzidos 
de uma cultura universal objetiva, precisam 
ser comunicados às novas gerações e 
recriados em função da continuidade dessa 
cultura.

• Os educadores são representantes 
legítimos dessa cultura e cabe-lhes ajudar os 
alunos a internalizarem valores universais, 
tais como racionalidade, autoconsciência, 
autonomia, liberdade, seja pela intervenção 
pedagógica direta seja pelo esclarecimento de 
valores em âmbito pessoal.
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Teorias Pedagógicas 
Contemporâneas

Marcadas pelo contexto pós-moderno:
• Mudanças no processo de produção 

industrial ligadas aos avanços científicos
e tecnológicos, mudanças no perfil da 
força de trabalho, intelectualização do 
processo produtivo;
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• Novas tecnologias da comunicação e 
informação, ampliação e difusão da 
informação, novas formas de produção, 
circulação e consumo da cultura, colapso da 
divisão entre realidade e imagem, arte e 
vida;

• Mudanças nas formas de fazer política: 
descrédito nas formas mais convencionais e 
emergência de novos movimentos e sujeitos 
sociais, novas identidades sociais e 
culturais;
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• Mudanças nos paradigmas do conhecimento, 
sustentando a não separação entre sujeito e 
objeto, a construção social do 
conhecimento, o caráter não-absolutizado
da ciência, a acentuação da linguagem;

• Rejeição dos grandes sistemas teóricos de 
referência e de idéias-força formuladas na tradição 
filosófica ocidental tais como a natureza humana 
essencial, a idéia de um destino humano coletivo e de 
que podemos ter ideais que justificam nossa ação, a 
idéia de totalidade social. Em troca, o que há são 
ações específicas de sujeitos individuais ou grupos 
particulares, existências particulares e locais.
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Características pedagógicas:

• Relativização do conhecimento
sistematizado, especialmente do poder da 
ciência, destacando o caráter instável de 
todo conhecimento, acentuando-se, por 
outro lado, a idéia dos sujeitos como 
produtores de conhecimento dentro de 
sua cultura, capazes de desejo e 
imaginação, de assumir seu papel de 
protagonistas na construção da sociedade 
e do conhecimento;
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•Mais do que aprender e aplicar o conhecimento 
objetivo, os indivíduos e a sociedade progridem à
medida que se empenham em alcançar seus 
próprios objetivos;

• Não há cultura dominante, todas as culturas têm 
valor igual. Os sujeitos devem resistir às formas de 
homogeneização e dominação cultural;

• É preciso buscar critérios de restabelecimento da 
unidade do conhecimento e das práticas sociais 
que a modernidade fragmentou, por meio do 
princípio da integração, onde os saberes eliminem 
suas fronteiras e comuniquem-se entre si;
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•Não há uma natureza humana universal, os 
sujeitos são construídos socialmente e vão 
formando sua identidade, de modo a recuperar 
sua condição de construtores de sua vida 
pessoal e seu papel transformador, isto é, sujeito 
pessoal e sujeito da sociedade;

• Os educadores devem ajudar os estudantes a 
construírem seus próprios quadros valorativos 
a partir do contexto de suas próprias culturas, 
não havendo valores com sentido universal. Os 
valores a serem cultivados dentro de grupos 
particulares são a diversidade, a tolerância, a 
liberdade, a criatividade, as emoções, a intuição.
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Alguns exemplos:

• Philippe Perrenoud (Teorias do Professor-
reflexivo e Teorias das Competências).

• César Coll (Construtivismo Eclético).
• Antoni Zabala (Tipologia dos Conteúdos).
• Echeverría e Pozo (Resolução de Problemas)
• Jacques Delors (Pilares da Educação)
• Edgard Morin (Teoria da Complexidade)
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