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l• INTRODUCAO 

1* Psdagogia é a arte da Educa9ao. Conjunto de informa9oes, 

técnicas e normas práticas tendc em vista urna eficiente educa-! 

9ae segunds es fins estabelecidms por um sistema filosófico a 
de acmrdo com principios biolÓgices psic•lÓgicms , e sociolÓgicos 

2. Elementos da evolu9ao social Caracter{sticas das mudan-

9as de valeres. Distribui9aa da 2tividade diária do hemem ne pa~ 

sacie • ne presente. Cenquistas ne mundo da trabalho - tempo li

vrli. 

3. Eficiencia da educai;;:iía o amo a ''arte da vi ver". Prajec;ao , 
da pedagogía ha futuro. Cemo sera • futura? 

l!..• DESENVOLVIMENTO 

l. Breva análise da vida moderna. Sistemas de valares na 

Ssciadade atual a a Educa9¡, PrefissienalÍsme • a busca de 

"Status" atrav~s do trabalha • de Lazar. Pedegagia du Vestibu

lar e a inexistencia da ensina técnica neste pa{s, 

2. A ascansaa de éstuda da problemática sacial. O incenti 
.. -va a campeti9ao social~ O hmmem - individual e c a hemem - Secial. 

3. O pregressa tecnelagic• e ms efeitas na Padagogia (Mat.! 

m~tica, Geagrafia, Hist&ria ate~ •• ) O computador e o rub¡. O 
,./ 

qua an5inar hoja para vivar amanha? 

III. CONCLUSAO 

l. Quais as tend¡ncias atuais? O que se sabe sebre e futu-

re? 

2. Perspectivas da Sociadade de futura e a qualidade de 

hemem. Valorse duradmurms. Creatividad•• 

3o Desanvelvimento da pens•mento divergente, criadar~ 

PENSAME~JT'.O QI\/ERGENI( : : forma de pensar c'uje fim e 
predu9aa divergente mu seja a apresenta9ao da uma variedade 

raspastas. As habilidades envelvidaa nesta tipa da produ9ae 

a 

da -saa . .,, 
importantes p8 ra • pensamente Criativs. Pangamente criador e a 

f erma de pensamente dirigid• em que a individue prucura descm

brir novas relac;oes, achar navas sslu9oas para problemas,:-; lavan 

tar questmes e inventar métodos e planes mu prttduzir: .. nevas foE_, 

mas. O pensamenta criado~·consta de quatro est:gios: prepara-! 

9a9, incuba9ao, iluminac;as • verifica9ae. 

4. O pedagmgo d~ amanhi ~ aquele que ensina a aprender e, 
cria o espac;c e a op~rt~nidade da a9¡e criadmra. O ato criadQ~ .. 
leva a t ~ - ' " rans , ermacao e a mudanga. Ensinar e urna a9a~ individu-
al 



transformadora. A aprendizagem é um ato re - creativo. A no9ao 

de aptidao especifica dada é substituida pela aptidao e apren-1 

der. 

s. A pedagogía para o futuro deve ser orientada na sclu9ao 

de problemas, que se originam das situagoes criadasi de forma o 

riginal e criativa. Um problema é urna situa9ao de tensao sen-
A # 

tida diante de urna proposta~ O jogo podera ser urna proposta. 

A creatividade na Recrea9ao e no lazer. 

Porto Alsgre, 12 de agosto de 1984. 
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