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Aula 1 – 14 fev. 2011

• Apresentação dos conteúdos, estratégias, 
ementa, avaliação e metodologia de 
trabalho.

• Divisão de grupos para os trabalhos do 
semestre.

• Seleção de leituras para o semestre 
(www.fernandosantiago.com.br∕projrde.htm) e 
disponibilização dos materiais de aula



“O conhecimento do passado é

apenas uma chave para entender 

o presente.”

Lorenzo Luzuriaga



http://cpantiguidade.com/tag/grecia/

http://www.dialogocomosfilosofos.com.br/tag/socrates/

A Pedagogia Grega e Sócrates



Educação Clássica Grega

• A razão � filosofia (“o homem como 
motivo de existência do Universo”)

• Atenas (entre 1.200 e 800 a.C.) � cidade-
estado não controla alunos e escolas; 
filhos homens da aristocracia iam ao Liceu 
aos cuidados de um pedagogo (grego 
paidagogós: paidós = menino, agogein =
liderar, acompanhar), ou seja, um escravo 
acompanhante.



• No Liceu, ensinava-se aritmética, 
literatura, música escrita e educação 
física, além de oratória e poemas 

• Meninas NÃO estudavam, mas se 
preparavam para a vida em família 
(afazeres domésticos)

Desenvolver cidadão fiel ao Estado (função CÍVICA)
Formação integral (holística) do homem (função SOCIAL- MORAL)

FINALIDADES DA EDUCAÇÃO 
GREGA CLÁSSICA



O conceito de Paidéia: busca da formação 
do homem em suas várias esferas (social, 

política, cultural e educativa)

Uma educação mais antropológica e 

que considera o homem como um ser 
racional. Essa educação atribui ao 
homem, sobretudo, uma identidade 

cultural e histórica.



Nascimento da Pedagogia como 
saber autônomo, sistemático e 
rigoroso

Nascimento do pensamento da 
educação como episteme, e não 
mais como ethos e como práxis
apenas.



http://peregrinacultural.wordpress.com/category/historia/



Educação na Idade Média

• Os medievais refletiram muito a respeito da 
Felicidade, do Bem, do Belo, da Verdade, enfim, 
todas as categorias supremas pelas quais a 
vida humana aspira.

• A Educação era vista como um instrumento para 
se alcançar a Sabedoria, que 
consequentemente, levaria o homem à
Felicidade, um bem desejado por si mesmo e 
mais perfeito que todos os outros bens.



• Trivium (Gramática, Retórica e Dialética).
• Quadrivium (Aritmética, Geometria, 

Astronomia e Música).
• Artes Liberais eram denominadas artes

pois implicavam não somente o 
conhecimento, mas também uma 
produção que decorria imediatamente da 
razão, como várias outras (por exemplo, o 
Discurso e a Retórica, os Números e a 
Aritmética, as Melodias e a Música).  



• Aparecimento da literatura vernácula 
(séculos XI e XII).

• Monges cristãos � mantinham e 
produziam textos escritos 
(preservação da cultura antiga), além 
de traduzir obras antigas e clássicas. 

• Revolução cultural: invenção da 
caligrafia (minúscula carolíngia), do 
livro (folio) e da nossa forma de 
leitura (em silêncio).



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comenius-detail.png

Iohannis
Amos 

Comenius
(1592-1670)

Didactica Magna
(1621-1657)



Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, ou,
Processo seguro e excelente de instituir, em todas as 

comunidades de qualquer Reino cristão, cidades e aldeias, 
escolas tais que toda a juventude de um e de outro sexo, 
sem excetuar ninguém em siveiarte alguma, possa ser 

formada nos estudos, educada nos bons costumes, 
impregnada de piedade, e, desta maneira, possa ser, nos 
anos da puberdade, instruída em tudo o que diz respeito à

vida presente e à futura, com economia de tempo e de 
fadiga, com agrado e com solidez.

Onde os fundamentos de todas as coisas que se 
aconselham são tirados da própria natureza das coisas; a 
sua verdade é demonstrada com exemplos paralelos das 

artes mecânicas; o curso dos estudos é distribuído por anos, 
meses, dias e horas; e, enfim, é indicado um caminho fácil e 
seguro de pôr estas coisas em prática com bom resultado.



Comênio: um gênio e educador à
frente do seu tempo

• Propôs um sistema articulado de ensino, 
reconhecendo o igual direito de 

todos os homens ao saber.

• É considerado o maior educador e 
pedagogo do século XVII.

• DIDÁTICA MAGNA � obra fecunda e 
sistemática.



Propostas de Comênio:

• Educação realista e permanente;
• Método pedagógico rápido, econômico e 

“sem fadiga”;
• Ensinamento a partir de experiências do 

dia-a-dia;
• Conhecimento de todas as ciências e de 

todas as artes;
• Ensino unificado.


