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         Este trabalho tem por finalidade abordar os conceitos propostos pelo Educar Johann 

Heinrich Pestalozzi no que desce-me as contribuições oferecidas á educação visto que, algumas 

destas estão presentes nas práticas de ensino atualmente.  

 O Educar Pestalozzi contribui até hoje com seus princípios, pois enfatizou o sentimento de 

amor como necessário as práticas pedagógicas. O que acarreta na reflexão sobre a situação que se 

encontra as práticas atuais.  

         Compreender a criança como ser que ainda caminha para o seu desenvolvimento é pensar 

em dar-lhe as condições necessárias para o pleno desenvolvimento. Portanto Pestalozzi buscou 

atribui a esta formação do caráter intelectual, moral e profissional em que o desenvolvimento 

harmonioso entre os mesmo oferecem o suporte para o autonomia do individuo.  

         Dessa forma, o Educador propõe ao ensino o método de educar cultivando os valores sem 

falar neles, para que o discurso não seja teórico, mas sim prático.  

 

 

Objetivo Geral: 

Analisar a abordagem de Johann Heinrich Pestalozzi na educação. 

Objetivos Específicos: 

•Identificar e analisar a metodologia utilizada na Associação Pestalozzi de Brasília; 

• Identificar e analisar as contribuições de Pestalozzi na percepção dos professores; 

• Identificar e analisar as contribuições de Pestalozzi na percepção dos futuros profissionais em 

Pedagogia; 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

     Neste trabalho foi utilizada como método a pesquisa exploratória, em virtude de procurar 

familiarizar-se com o tema ainda pouco explorado. Por intermédio da pesquisa exploratória é 

possível aproximar o pesquisador do tema escolhido, principalmente quando este é pouco 

explorado. Segundo Gil (1999, p.43). 

     Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas , análise de exemplos que 

estimulem a compreensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHANN HEINRICH PESTALOZZI 
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METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       Verificou-se que os seus ensinamentos, assim como, seu legado ecoam pela história 

vagamente, não sendo explorada pelos atuais e futuros profissionais da educação. Como visto no 

capítulo anterior, os estudantes do curso de Pedagogia, os quais deveriam se apropriar de 

conhecimentos específicos da área, como o da proposta de Pestalozzi, na verdade o desconhecem 

em sua maioria, e quando há os que o conhecem demonstram de maneira superficial e relativa. 

       Da mesma forma, foi possível verificar que os profissionais que atuam utilizando o método de 

Pestalozzi em suas práticas, também o desconhece, atribuindo a ele unicamente o sentimento de 

cuidado, amor, não explorando e reconhecendo por meio de sua participação na pesquisa um 

conhecimento mais aprofundado do Educador. 

       Essa pesquisa também pôde contribuir no sentido de averiguar o nível de correlação entre o 

que Pestalozzi fez em sua época, ou seja, suas contribuições no campo pedagógico, e como essas 

são reconhecidas na atualidade. Sendo assim, percebe-se que há uma dessincroniza entre a 

realidade e o conhecimento popular, propagando-se ideias vagas, em que, há por parte dos 

participantes em geral um desconhecimento de tais pressupostos deixados pelo Educador. 

       O que motiva os profissionais que adotam o método abordado por Pestalozzi é o desejo de 

cuidar, de poder ajudar aos mais necessitados, sendo esse o maior dos ensinamentos por ele 

deixado.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Em relação a este trabalho a pesquisa exploratória ofereceu suporte para identificação e 

análise do reconhecimento feito pelos participantes acerca das contribuições que o Educador 

Johann Heinrich Pestalozzi consentiu para a Educação. Da mesma forma, por meio da pesquisa 

realizada pôde ser compreendido de que maneira atualmente a proposta do Educador está presente 

nas práticas pedagógicas dos profissionais da educação. 

         Partindo das reflexões sobre a proposta educativa de Pestalozzi, algumas práticas educativas 

dos dias atuais deveriam ser repensadas. Os caminhos levaram a perceber que a contribuição do 

Grande Educador Pestalozzi está a cada dia mais esquecida por estudantes, professores e os 

demais profissionais na área de educação. 
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