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RESUMO 
 
Esse texto faz parte de uma pesquisa de doutoramento em andamento e o seu objetivo é 
analisar as propostas educacionais Fröebel (2001), Spencer (1888) e Durkheim (1995) em 
consonância com o contexto em que cada um viveu buscando ressaltar as principais 
contribuições e singularidades de suas propostas educacionais. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, realizada a partir da matriz historiográfica da Nova História Cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: Fröebel (2001). Spencer (1888). Durkheim. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This text is part of an ongoing doctoral research and its goal is analysing  the educational 
proposals of Fröebel (2001), Spencer (1888) e Durkheim (1995) in agreement with the 
context in which each one of than lived seeking to point out the main contribuitions and 
singularities of their educational proposals. It is a bibliographical research, over the matrix of 
the New Cultural History. 
PALAVRAS-CHAVE: Fröebel (2001). Spencer (1888). Durkheim. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na medida em que o tempo passa a sociedade se modifica exigindo novos 

comportamentos, novas necessidades, bem como seus dirigentes e intelectuais começam a 

vislumbrar novos rumos para as políticas postas. Essas alterações demandam uma ação 

específica da Educação com vistas a alcançar esses objetivos, pois a capacidade dela moldar é 

latente e, conscientes desse poder, as pessoas que estão à frente dela a utilizam como uma 

ferramenta eficiente para produzir mentalidades. 

É nesse sentido que as obras de Fröebel (2001), Spencer (1888) e Durkheim 

(1995) se inserem. Portanto, o objetivo deste texto é analisar as propostas educacionais dos 

referidos autores em consonância com o contexto em que cada um viveu buscando ressaltar as 

principais contribuições e singularidades de suas propostas educacionais. 

No que diz respeito à Nova História Cultural2, ela trouxe o reconhecimento da 

importância dos elementos culturais, não mais encarados como reflexo de realidades mais 

profundas, a história vista de baixo, o interesse crescente pelo episódico e pelas diferenças, o 

esmaecer do projeto de uma História Total inspirou abordagens muito inovadoras. E é sob 

essa perspectiva que o pensamento educacional de cada um dos autores mencionados será 

analisado. 

2 FRÖEBEL (2001) 

Parte de sua vida Froebel viveu num período histórico contraditório. A burguesia 

encontrava-se em ascensão num contexto marcado pelas guerras e revoluções tais como a 

Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as Guerras Napoleônicas e as Revoluções de 

1848. Esse período foi marcado por profundas contradições, pois ela precisava ser 

revolucionária para lutar contra o feudalismo e ser conservadora ao lutar contra os ideais dos 

proletariados e dos camponeses. “A educação do homem” de Fröebel (2001) se apresenta 

como um rico testemunho do tempo das Luzes, das primeiras décadas do século XIX e do 

período clássico da pedagogia com sua profunda Filosofia da Educação. 

Sua obra tem como premissas básicas o fato de que o homem que se pretende 

moldar deve saber que constitui um todo relacionado dos três domínios da vida: a natureza, o 

homem e Deus; toda educação deve ter como fundamento a religião, tema fundamental na sua 

obra, a qual dedica a Deus; o jogo é a forma mais pura da atividade intelectual da criança, é a 
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linguagem vital, pois a vida, a aplicação, a ação são mais importantes que o saber teórico. 

Portanto, viver, fazer e saber devem sempre estar em harmonia; deve-se permitir à criança, 

desde que nasce, toda sua riqueza interior.   

Deve, também, a educação conduzir o homem a uma clara visão de si 
mesmo, da natureza, da sua união com Deus. Deve elevar-lhe o 
conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Deus e da natureza e, 
mediante esse conhecimento, conduzi-lo a uma vida pura e santa. Porém, 
para chegar a tudo isso, a educação deve fundar-se e repousar sobre o 
interior e o mais íntimo da personalidade (FRÖEBEL, 2001, p. 24). 

 

A chamada à natureza, como em Rousseau, é patente na obra de Fröebel. Para ele, 

o desconhecimento da verdadeira natureza da criança, do jovem ou do adolescente faz 

fracassar a educação e aumentar os problemas entre pais e filhos. Ele então defende relações 

claras, pacíficas e seguras entre estes, entre educadores e discípulos, entre professores e 

alunos.  

Fröebel faz uma crítica ao sistema educacional alemão, vazio de conteúdo e que 

traz uma formação só exteriormente polida e defende uma independência advinda de 

conhecimentos que brotam do espírito. Portanto, a religião e o ensino estão intimamente 

ligados e são efetuados através da observação da natureza, daquilo que Deus criou, sendo que 

“[...] o divino no homem, sua essência, deve ser, mediante a educação, desenvolvido, 

exteriorizado e elevado à sua plena consciência” (FRÖEBEL, 2001, p. 24). 

O seu método de ensino postula que os novos conteúdos devem ser ministrados 

saindo do conhecido para o desconhecido. Poesias e canções, exercícios de linguagem, 

trabalhos manuais, o desenho, o papel e o significado das cores, o jogo, histórias e contos, 

excursões e viagens são ferramentas utilizadas na pedagogia de Fröebel. 

 

Depreende-se claramente que o jogo dirige essa idade e desenvolve o 
menino, enriquecendo de tal maneira sua própria vida, escolar e livre, 
fazendo com que se desenvolva e manifeste seu interior, como as folhas 
brotam de um botão, adquirindo alegria e mais alegria: a alegria que é a da 
alma de todos os meninos (FRÖEBEL, 2001, p. 206). 

 

Pensando em abolir os asilos de crianças de seu tempo, criou o jardim de infância. 
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A sua intenção não era a de criar uma organização social-pedagógica complementar da 

família, mas uma instituição-modelo em que mulheres e jovens, interagindo com crianças 

através de brincadeiras, pudessem se preparar para suas tarefas dentro da família. Portanto, as 

bases filosófico-pedagógicas da sua obra orientaram a idéia dos jardins de infância e da 

pedagogia do brinquedo, sendo a mulher a jardineira ideal, naturalmente capacitada para 

cuidar das crianças pequenas.  

O brincar, o jogo - o mais puro e espiritual produto dessa fase de 
crescimento humano -, constitui o mais alto grau de desenvolvimento do 
menino durante esse período, porque é a manifestação espontânea do 
interno, imediatamente provocada por uma necessidade do interior mesmo 
(FRÖEBEL, 2001, p. 47). 

 

A pedagogia de Fröebel também defendia o princípio de que a criança é 

naturalmente inocente e boa, devendo ser protegida dos perigos de um mundo corrupto 

através dos métodos da Educação. Na verdade, Froebel foi um dos primeiros educadores a se 

preocupar com a Educação das crianças pequenas. 

3 SPENCER  

Quanto a Spencer, pode-se inferir que sua pedagogia se distancia do modelo, ou 

dos modelos anteriores, pois que propõem uma educação voltada não para a vida futura 

(eterna), mas para a vida terrena (enquanto o homem está vivo). Ele foge das fórmulas 

propiciatórias e práticas supersticiosas que erigiam o culto ao amor divino e à obediência 

servil, ensinando os direitos e deveres do cidadão e cultuando os sentimentos da família, da 

pátria e da liberdade. Propõe-se, então, um modelo educacional calcado no desenvolvimento 

do intelecto concomitantemente com o físico. O evolucionismo é a alma da concepção 

spencieriana configurando-se, assim, em uma grandiosa pedagogia.  

O que levou Spencer a pensar todo um novo sistema educacional foi o fato de que 

a Educação na nação portuguesa encontrava-se em um estado crítico, consequentemente toda 

a organização social estava comprometida. A sua pedagogia surgiu como uma verdadeira 

revolução pedagógica com a esperança de mudar todo esse quadro, propondo uma 

reconstituição completa da sociedade, sendo realizada através da transformação progressiva 

dos seus elementos constitutivos a fim de que fosse apagada, de modo gradual, a desigualdade 

cultural – causa íntima da desigualdade social – e propondo ativamente a reconstituição 

mental dos indivíduos. Para ele, “[...] a Sociedade é constituída de indivíduos; tudo o que se 
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faz na sociedade é feito pelas acções combinadas dos indivíduos; e, portanto, só nas acções 

individuais é que se podem encontrar as soluções dos phenômenos sociais” (SPENCER, 1888, 

p. 61-62). Portanto, as necessidades sociais predominam sobre as individuais, e a crítica ao 

indivíduo é que leva ao desenvolvimento da sociedade. 

Spencer criticou o modelo educacional – educação clássica - vigente que não tinha 

uso prático, mas apenas servia para, ocasionalmente, demonstrar grau de erudição tanto para 

as mulheres quanto para os homens.  Segundo o referido autor, 

[...] devemos determinar o valor relativo dos conhecimentos. Para 
conseguirmos um tal fim, é necessário primeiramente obter um padrão de 
valor. [...] Cada qual, examinando o valor de qualquer cathegoria de 
conhecimentos, fará a sua demonstração sob o ponto de vista da applicação 
que ella pode ter nos negócios da vida. Respondendo à pergunta – isto para 
que serve? (SPENCER, 1888, p. 15). 

 

Na verdade, Spencer foi o intelectual quer ordenou o pensamento positivista de 

Augusto Comte, fazendo uso dos fundamentos da sociologia para implantar o que se pode 

chamar de positivismo pedagógico. Por isso é tão significativa em sua obra a idéia de um 

ensino para fins práticos, não havendo conhecimento que não possa ser aplicado. 

Para ele a Educação completa precisava contemplar três aspectos: o físico – que 

diz respeito ao controle do tempo necessário para a realização de tarefas, o cuidado com a 

alimentação e com a vestimenta, bem como a necessidade de exercícios físicos; o moral – que 

se refere às regras de convivência social; e o intelectual – que tem como premissa a 

aprendizagem de ensinamentos práticos através da Ciência. Era preciso robustecer o corpo, o 

intelecto e a moral. 

Assim para a pergunta que formulamos – quaes são os conhecimentos de 
maior valor? – há uma resposta uniforme – a Sciencia. É o veredictum para 
todo as interrogações. Para a directa conservação própria, para a conservação 
da vida e da saúde, o conhecimento mais importante é a Sciencia. Para a 
indireta conservação própria, o que se chama ganhar a vida, o conhecimento 
de maior valor é a Sciencia (SPENCER, 1888, p. 87).  

 

Esse intelectual considerava ser o estudo da Ciência de extrema importância em 

qualquer ramo do conhecimento, inclusive de todos os que se ocupam da produção, troca ou 

distribuição de produtos. Porém, a observação, a experimentação e a generalização eram 
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componentes fundamentais nesse processo, pois  

A sciencia é o conhecimento organizado e antes que o conhecimento se 
organize é necessário possuir-se alguma sciencia. Todo o estudo, portanto, 
deve ter uma introducção puramente experimental e só depois de haver 
accumulado um certo fundo de observações é que principia o raciocínio 
(SPENCER, 1888, p. 125). 

O auto-governo do Protestantismo é amplamente utilizado no Positivismo e, 

conseqüentemente, na pedagogia de Spencer. Aquela vertente religiosa conquistou para os 

homens o direito de opinião individual sendo que o objetivo da disciplina devia ser produzir 

um indivíduo que pudesse governar a si mesmo e que não precisasse ser governado pelos 

outros. 

Por fim Spencer reconheceu, apesar de acreditar profundamente naquilo que 

estava propondo, que “[...] educar bem não é uma coisa simples e fácil, mas uma coisa 

complexa e extremamente difficil; a tarefa mais áspera que pertence á vida adulta” 

(SPENCER, 1888, p. 226). 

4 DURKHEIM 

Para Durkheim, as necessidades sociais ditam os rumos da Educação. Esta é 

função do estado social, pois que através da educação a sociedade busca realizar em seus 

membros o seu próprio ideal. Segundo ele, “[...] el arte de la pedagogia tiene necesidad de 

recurrir a la sociologia tanto como a la psicología. Em efecto, la educación es uma cosa 

eminentemente social. Es social por su fin” (DURKHEIM, 1995, p. 17). 

Ele buscou, principalmente em Russeau, a inspiração para a sua proposta 

educacional, pensando um verdadeiro “ideal civilizador”, ou seja, a Educação é a ferramenta 

que prepara o ser humano para viver em sociedade, para se tornar um ser social.  No entanto, 

para uma sociedade alcançar uma evolução e/ou desenvolvimento é necessário que ela 

focalize seus investimentos na Educação, como base do processo, pois com um nível elevado, 

ela certamente produziria um melhor desenvolvimento.  

Ele dividiu o crescimento da criança em dois: o do corpo e o do espírito e fez uma 

crítica ao ensino moral ligado à religião fazendo com que a moral seja confundida com 

religião. Nesse sentido, a moral é um sistema de regras que devem ser obedecidas, sendo 

preciso nos submetermos a elas, não simplesmente porque queremos evitar os conseqüências 
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de não as obedecermos ou para obter recompensas, mas pelo fato de que elas nos dizem para 

agir de uma determinada forma e por respeito a elas.  

O ato moral é bom de forma que pode ser desejado e até mesmo amado e está 

ligado à nossa organização social. Portanto, “toda la vida moral del hombre es dirigida por um 

cierto número de reglas, de princípios, de máximas, de acciones que nos indicam, que nos 

prescribem como se debe reaccionar em diferentes circunstancias. La moral es um sistema de 

reglas” (DURKHEIM, 1995, p. 33). Ou seja, a moral importa para a existência da cidadania. 

Quanto à Educação Sexual, o autor defende que não seja restrito à higiene sexual. 

Ele também criticou o caráter obscuro, misterioso, terrível do ato sexual, mas que se devia 

mostrar que o ato sexual estava ligado às idéias sociais e morais e, portanto, a educação moral 

devia nortear a da higiene sexual. Nesse sentido, Durkheim defendia que se devia 

estudar/investigar o ato sexual em todos os seus aspectos sociais, suas repercussões 

domésticas etc., porquanto da complexidade dos feitos sociais, mas sem fazer uso de 

postulados confessionais.  

Na verdade, Durkheim viveu em uma época de profundas mudanças. Era um 

momento de avanço tecnológico que clamava a necessidade de ordenamento da sociedade. 

Era preciso controlar, por exemplo, a disseminação de doenças transmitidas através do sexo, 

como a sífilis. O discurso pautado na higiene sexual não estava sendo convincente o 

suficiente para convencer os jovens a terem uma vida sexual regrada. Foi então preciso apelar 

para a moral: “[...] e lacto sexual es um acto profundo y solemne, que liga los sujetos que 

pone em relación, aún cuando no haya sido realizado siguiendo las procedimientos necesarios 

para que estas obligaciones sean juridicamente sancionadas [...]” (DURKHEIM, 1995, p. 65). 

Nisso se baseia a crítica dele, já que criticava o uso dos postulados confessionais 

na educação dos jovens. Era preciso fazer o jovem compreender o caráter singular do ato 

sexual através da demonstração das razões do matrimônio dentro de uma moral doméstica: o 

comércio sexual perturbava a organização familiar, ofendendo o sentimento moral. Nisso 

consiste a primeira razão da imoralidade do ato sexual. O século XIX, então, privatizou e 

higienizou as relações sociais. Assim, “el sentimiento que está em la base de nuestra moral es 

el respeto que el hombre inspira al hombre” (DURKHEIM, 1995, p. 64). 

Ele também defendia a autoridade moral. Naquela época defendia-se um 

arrefecimento da autoridade em contraponto à autonomia pessoal por conta da defesa da 
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democracia. O temor de Durkheim era que esse sentimento produzisse um relaxamento da 

disciplina tanto na escola quanto na sociedade. Portanto, seria necessário que a escola de 

amanhã se voltasse sobre esse grave erro: “Habrá que despertar el respecto por la autoridad 

legítima, es decir, por la autoridad moral; inculcar al niño la religión de la regla [...]” 

(DURKHEIM, 1995, p. 71). 

Durkheim prestou um grande serviço à Pedagogia, dando a ela o formato que 

possui hoje. O discurso sociológico está em toda a sua obra, sendo que o seu fundamento é a 

moral, sem o discurso da religião para a organização da vida social. Na verdade, ele 

dessacralizou a formação moral, laicizando a mesma. O objetivo dele era que todos usassem 

do “bem coletivo” ordenadamente.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esses três intelectuais contribuíram de maneira profunda com o ambiente 

educacional de suas épocas, bem como influenciaram todo o pensamento pedagógico posto 

até os nossos dias. Eles têm em comum o fato de pensarem a Educação como um meio 

poderoso de transformação e de estabelecimento de uma nova ordem necessária ao momento 

em que cada um viveu. 

 

                                                 
1 Doutoranda em Educação pelo Núcleo de Pós-Graduação em Educação da UFS sob a orientação da Profa. Dra 
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. É parte do Grupo de Pesquisas História das Práticas Educacionais/UNIT 
e do Grupo de Pesquisa em História da Educação: intelectuais, instituições e práticas escolares/UFS. Membro da 
Sociedade Brasileira de História da Educação. 
2 “A história cultural tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade é construída, dada a ler. Uma tarefa deste tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz 
respeito às classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias 
fundamentais de percepção e de apreciação do real. Variáveis consoantes, as classes sociais ou os meios 
intelectuais, são produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo.” (CHARTIER, 1990, p. 
17). 
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