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A pedagogia renovada não-diretiva visa defender as questões psicológicas do aluno, não se
preocupando com os conteúdos habituais repassados pela escola. As condições psicológicas
visando esse ponto é mostrar a preocupação com o indivíduo, e com o autoconhecimento do
mesmo.

A teoria defende, partindo de um princípio que é possível conhecer, compreender, um aprendizado
quando o indivíduo tem algum conhecimento sobre si, em uma lógica do desenvolvimento cognitivo
o ¨eu¨. Sem essa perspectiva, esse mecanismo não tem propósito educacional da pedagogia
renovada não-diretiva. E trata- se de uma teoria onde o aluno é o centro, sem se preocupar com as
questões sociais e ciência.

A escola tem como objetivo e o propósito no desenvolvimento do aluno, e os conhecimentos dos
mesmos. O professor tem o propósito de ajudar o aluno, para que eles possam atingir seus objetivos
pessoais, e os da escola. A educação nesse ponto de vista é centralizada no aluno, é justamente
onde a escola passa a ser fundamental nessa questão e ajudar o aluno a encontrar o conhecimento
de si, e tornando isso como prioridade. E os métodos habituais são dispensados, e o professor
passa a ser um facilitador.

A escola prioriza, e promove o autoconhecimento e os conhecimentos psicológicos e a realização
pessoal, tem como privilégio as situações problemáticas do aluno e os interesses também. O ideal é
que o facilitador tenha domínio em relações humanas para facilitar e entender as situações de cada
aluno, e a interação aluno- professor se torna mais agradável. O facilitador tem que se mostrar
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autentico e passar confiança ao individuo. E como forma de avaliação, aplica- se: seminários,
debates, pesquisas, experimentos, trabalhos em grupos.

E o facilitador também tem como objetivo a interação com o aluno encorajando a expressar seus
sentimentos, e o aluno tem como finalidade determinar o que é importante nesse autoconhecimento
constante, e ter uma auto avaliação eficaz. O facilitador deverá ajudar o aluno a desvendar os
problemas e encontrar possíveis soluções e deve demonstrar empatia. E fazer com que o aluno seja
capaz de lidar com seus próprios problemas e tomar suas próprias decisões, sem a ajuda da escola
ou professor.

Simulado
1. A aprendizagem, de acordo com a concepção pedagógica liberal renovadora não diretiva,
A) consiste em modificar as percepções da realidade.
B) baseia-se na motivação e na estimulação de problemas.
C) baseia-se no desempenho do aluno.
D) prioriza a resolução de situações-problema a partir de temas geradores.
E) ocorre a partir da interação social, da construção de conhecimento em grupo.

2. Acerca da relação professor-aluno no processo educativo, julgue o próximo item.

Para a tendência pedagógica liberal renovada não diretiva, é relevante que, na relação pedagógica,
o professor seja um facilitador da aprendizagem capaz de aceitar o aluno em sua totalidade.
( ) Certo
( ) Errado

1.A
2.Certo
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PRECISA FAZER CURSOS GRATUITOS PARA OBTER
CERTIFICADO?
E UTILIZAR COMO:
❖ HORAS COMPLEMENTARES NA FACULDADE;
❖ PROVAS DE TÍTULOS PARA CONCURSOS E SELEÇÕES;
❖ PROGRESSÃO NO EMPREGO;
❖ CURRÍCULO

CURSOS GRATUITOS MAIS PROCURADOS
Alfabetização E Letramento Na Educação Infantil - 100 Horas

Práticas em sala de aula na Educação Infantil - 120 Horas

Metodologia de ensino para Professores da Educação Infantil - 140 Horas

Didática da Educação Infantil - 180 Horas

Introdução à Psicopedagogia - 180 Horas

Educação Especial - 110 Horas

Metodologias Ativas da Aprendizagem - 140 Horas

Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica - 120 Horas

Conhecendo as 10 Competências da BNCC - 80 Horas

Curso Jogos Matemáticos Na Prática Docente - 120 Horas

Tecnologias Digitais Na Educação - 180 Horas

ACESSAR TODOS OS CURSOS - CLIQUE AQUI
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