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Aula 3

• Educação no século XIX no Brasil e no 
mundo: principais tendências e 
pensadores

� Palestra sobre Comênius



Século XIX: contexto histórico

• Efeitos da Revolução Industrial, da 
revolução nos transportes (� vapor, 
rodovias e ferrovias) e da revolução 
energética (� petróleo e eletricidade).

• Êxodo rural e imperialismo colonialista
europeu (Inglaterra, Holanda, França, 
Itália, Bélgica e Alemanha)

• Burguesia x proletariado



• Socialismo (Marx e Engels)
• Unificação das duas últimas potências 

europeias (Alemanha e Itália)
• Independência de colônias portuguesas

(� Brasil) e espanholas (México, Chile, 
Argentina etc.)

• Efervescência musical e cultural
• Dinamismo científico
• 1808 � vinda da Família Real ao Brasil e 

início das universidades



• Ideias de Kant
Comte (Positivismo) � síntese das Ciências
Hegel (Idealismo) � conteúdo e experiência

• Ideias de Marx e Engels
Feuerbach (Materialismo)



Século XIX ���� Educação Nacional

� Intervenção cada vez maior do Estado
para estabelecer a escola elementar 
universal, leiga, gratuita e obrigatória

� Ênfase na relação entre educação e bem-
estar social, estabilidade, progresso e 

capacidade de transformação
� Interesse pelo ensino técnico ou pela 

expansão das disciplinas científicas



• Pestalozzi (1746-1827) � defendia 
escola popular a todos. Reconhece a 
função social do ensino (não atrelada 
somente à formação do gentil-homem, 
como nos ideais Iluministas do século 
anterior).

"A vida educa. Mas a vida que educa não é
uma questão de palavras, e sim de ação. É

atividade."

Principais pensadores



• Froebel (1782-1852) � privilegia a 
atividade lúdica (significado do jogo e do 
brinquedo para o desenvolvimento 
sensório-motor). Funda um dos primeiros 
kindergarten conhecidos.

“A educação é o processo pelo qual o 
indivíduo desenvolve a condição humana 

autoconsciente, com todos os seus poderes 
funcionando completa e harmoniosamente, 

em relação à natureza e à sociedade”.



• Herbart (1776-1841) � acredita que a 
conduta pedagógica deve seguir três 
procedimentos básicos (governo, 
instrução e disciplina). Foi amigo de 
Pestalozzi. Formula a pedagogia como 
uma Ciência (organizada e sistemática). 
Ensino puramente receptivo, sem diálogo.

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/organizador-pedagogia-
como-ciencia-423109.shtml

“Da escola para a vida e, por sua vez, volta da 
vida para a escola [...]”



Situação no Brasil do séc. XIX

• Ainda não há propriamente a “pedagogia 
brasileira” (escolas com atuação irregular, 
fragmentária e quase sempre insatisfatória)

• Ato Institucional (1834) � Emenda à
Constituição, foi um “golpe de misericórdia”
à educação brasileira: descentralização do 
ensino e atribuição à Coroa para os cursos 
superiores; educação da elite (poder central) 
x educação do ‘povo’ (poder provinciano)



Textos para reflexão:
1. http://revistaescola.abril.com.br/historia/p

ratica-pedagogica/organizador-
pedagogia-como-ciencia-
423109.shtml?page=1

2. http://revistaescola.abril.com.br/formacao
/formacao-inicial/teorico-incorporou-
afeto-sala-aula-423096.shtml

3. http://revistaescola.abril.com.br/educaca
o-infantil/4-a-6-anos/formador-criancas-
pequenas-422947.shtml


