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Aula 2

• A Educação na Idade Moderna

1. As ideias renascentistas na Educação

2. Os jesuítas e sua importância na 
educação (Brasil e ex-colônias 
portuguesas)

Textos selecionados no site

Temas para seminários em grupo



Idade Moderna � período específico da 
História do Ocidente (período de 

transição).

1453 (tomada de Constantinopla pelos 
turcos otomanos) até

1789 (Revolução Francesa).

Educação na Idade Moderna



Grandes circunavegações... Quantas descobertas!
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As novidades 

vinham do 

Velho 

Mundo...

...e também 

do Novo 

Mundo!



Nas Ciências, a Alquimia 

vai dando lugar à

Química, e a Física vai 

suplantando a antiga 

Astrologia hermética...



Novos olhares sobre a 
Natureza, novas formas 
de pensar e sistematizar 

os conhecimentos.



Educação na Idade Moderna

• Desenvolvimento de um número grande 
de universidades, não mais tão 
dependentes da Igreja (� Humanismo); 

• Escolas ligadas ao comércio e manuseio 
de números;

• Ateliês de artes e ofícios diversos;

• Burguesia e rompimento com feudos;

• Reforma e Contrarreforma religiosas.



• Nascem os colégios � proliferação de 
manuais para alunos e professores

• 1528 � O Cortesão, de Castiglione
(síntese do modelo de cortesia do 
cavalheiro medieval e do ideal da cultura 
literária tipicamente humanista)

• Mais ricos e alta nobreza � educação por 
preceptores nos castelos; pequena 
nobreza e burguesia � ansiavam por 
enviar filhos para a educação formal
(preparação para os negócios)



• Universidades decadentes e 
impermeáveis às novidades � em 1452 
ocorre reestruturação da Universidade de 
Paris com desvinculação do curso de  
Artes da grade curricular de outros cursos

• Surgem as separações entre os graus 
secundário e superior (início do “Colegial”)

• Surgimento das primeiras Academias de 
Artes (filosofia, literatura) e, mais 
tardiamente, das Academias de Ciências
(somente no século XVII).



1. Ideias Renascentistas na Educação

• Educação religiosa reformada

Lutero (1483-1546) defendia a leitura 
individual da Bíblia, tirando a hierarquia da 
Igreja sobre a fé � sementes que 
germinaram na educação implantando a 
escola primária para todos (embora as 
camadas trabalhadoras tivessem acesso 
somente à educação primária elementar, 
enquanto ricos podiam avançar para os 
ensinos médio e superior).



• Calvino (1509-1564) influenciou os ideias
pedagógicos propostos pela Reforma 
Protestante

Portanto, este tipo de pensamento 
enfatizava e fomentava

Línguas vernáculas 
(independência do Latim) 

e aproximação do 
conteúdo ao aluno 

(também pela leitura da 
Bíblia)

Um ensino Humanista (sem 
castigos e sem o verbalismo 
da Escolástica) com jogos, 
exercícios físicos, música e 

conteúdos literários



• Educação secular

Vittorino da Feltre (1378-1446): defendia 
uma educação individualizada, o auto-
governo do aluno e a competição

Erasmo Desidério (1467-1536): o verdadeiro 
caminho deveria ser criado pelo homem, 
enquanto ser inteligente e livre

Juan Luís Vives (1492-1540): foi um dos 
primeiros a solicitar uma remuneração 
para os professores

http://www.webartigos.com/articles/8796/1/A-Educacao-No-Renascimento/pagina1.html



• Fraçois Rabelais (1483-1553): o 
importante não eram os livros, mas a 
natureza. A educação precisava primeiro 
cuidar do corpo, da higiene, da limpeza, 
da vida ao ar livre, dos exercícios físicos 
etc.

• Michel de Montaigne (1533-1592): 
acreditava que as crianças devem 
aprender o que farão quando adultos

http://www.webartigos.com/articles/8796/1/A-Educacao-No-Renascimento/pagina1.html



• Os jesuítas foram uma reação da Igreja 
Católica às ideias protestantes � criação 
de diversas ordens religiosas
(franciscanos, beneditinos etc.)

• Companhia de Jesus � fundada por 
Inácio de Loyola (1491-1556), criada em 
1534 e oficialmente aprovada pelo Papa 
Paulo III em 1540 (vinculada diretamente 
à Autoridade Papal e desvinculada da 
hierarquia comum da igreja)

2. Os jesuítas e a educação



http://historiasergipe.blogspot.com/2008/07/os-jesutas-na-perspectiva-da.html

Os jesuítas eram 
chamados de padres padres padres padres 
secularessecularessecularesseculares porque se 
misturavam às pessoas do 
‘século’ (mundo).

Sua ação pedagógica 
formou inúmeras gerações 
de estudantes, durante 
mais de duzentos anos 
(de 1540 a 1773 
aproximadamente).





Para refletirmos à guisa de conclusão...
1. Renascimento � período de 

contradições (época de transição)

2. Ascensão da classe burguesa �
padrões de aristocracia

3. Disseminação de escolas religiosas na 
Europa e no resto do mundo colonizado

4. Rompimento com alguns dogmas

5. Humanismo

6. Iluminismo e Enciclopedismo


