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RESUMO

De maneira geral, os professores do Ensino Fundamental alegam adotar a Pedagogia Nova em suas práticas cotidianas, porém é possível 
identificar um rol de práticas muito diferentes e até contraditórias entre si, já que, muitas vezes, valem-se de atividades baseadas em premissas 
da pedagogia considerada tradicional. Atualmente, a relevância da Pedagogia Nova é quase uma unanimidade no ambiente escolar. Assumir a 
adoção de métodos tradicionais é demonstrar ser um profissional desatualizado ou incompetente. Sendo assim, este trabalho busca investigar as 
representações sociais de pedagogia nova no discurso dos professores do Ensino Fundamental e contrapor esse discurso com a prática realizada. 
Pretende-se compreender o que o professor considera essencial na Pedagogia Nova, bem como, de que maneira utiliza efetivamente as diretrizes 
dessa pedagogia em sua prática cotidiana. Portanto, efetuou-se um levantamento bibliográfico em livros, dissertações, teses e artigos disponíveis 
em sites como Unicamp, Google Acadêmico, Scielo, entre outros. Buscou-se textos que abordassem o trabalho docente, considerando suas 
responsabilidades, práticas e saberes aplicados no cotidiano escolar, assim como, relatos e pesquisas sobre ações pertinentes à Pedagogia 
Tradicional e à Pedagogia Nova em sala de aula. A metodologia adotada é a de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, realizada por 
meio de entrevistas e observação direta no ambiente escolar. O instrumento de análise dos dados é o Modelo da Estratégia Argumentativa 
(MEA), visto que permite analisar como a questão principal do discurso do sujeito determina a escolha de questões menores possíveis de 
interpretar a partir de uma sequência de perguntas e respostas para compreensão e avaliação dos argumentos utilizados, neste caso pelos 
professores do Ensino Fundamental das redes pública e privada do município do Rio de Janeiro. Este estudo pretende servir de subsídio para 
estudos mais aprofundados sobre a formação necessária à atividade docente e também sobre a consciência dessa necessidade por parte dos 
professores do Ensino Fundamental, que são os alicerces para a construção sistemática das habilidades e das competências dos discentes, 
consideradas mínimas para a busca constante do conhecimento.
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