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RESUMO

Este artigo apresenta considerações sobre ciência e educação nas teorias educacionais de Johann Herbart, Herbert
Spencer e Émile Durkheim, no século XIX. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica tomando as obras publicadas
“Pedagogia Geral”, “Da Educação Moral, Intelectual e Física” e “Educación y Pedagogía – Ensayos y Controversias”
como referenciais. Com a análise das obras e dos levantamentos bibliográficos, observamos que os autores
centralizam a ciência como fundamento das bases teóricas e práticas da educação, no sentido de defender as
seguintes premissas: em Herbart, a ideia da pedagogia como ciência amparada na psicologia e na filosofia; em
Spencer, a ciência como o saber mais proveitoso e mais útil a ser ensinado na escola; e em Durkheim, a educação
como fato social amparada, principalmente, na sociologia.

Palavras-chave: Educação. Herbart. Spencer. Durkheim.

RESUMEN

Este artículo presenta consideraciones sobre ciencia y educación en las teorías educativas de Johann Herbart,
Herbert Spencer y Émile Durkheim, en el siglo XIX. Se trata de una investigación bibliográfica tomando las obras
publicadas "Pedagogía General", "De la Educación Moral, Intelectual y Física" y "Educación y Pedagogía - Ensayos y
Controversias" como referenciales. Con el análisis de las obras y de los levantamientos bibliográficos, observamos
que los autores centralizan la ciencia como fundamento de las bases teóricas y prácticas de la educación, en el
sentido de defender las siguientes premisas: en Herbart, la idea de la pedagogía como ciencia amparada en la
psicología y la filosofía; en Spencer, la ciencia como el saber más provechoso y más útil a ser enseñado en la escuela;
y en Durkheim, la educación como hecho social amparada, principalmente, en la sociología.

Palabras clave: Educación. Herbart. Spencer. Durkheim.

INTRODUÇÃO

A construção do presente artigo emerge dos estudos realizados na disciplina Estudo das Teorias Educacionais do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e pela necessidade da
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compreensão das concepções de ciência pujantes na educação no século XIX. A opção por discutir as teorias
educacionais de Herbart[i], Spencer e Durkheim se deu por: a) centralizarem a ciência nas suas teorias sobre
educação, conforme o espírito de sua época; b) figurarem como principais representantes do pensamento pedagógico
científico; c) serem pouco pesquisados nos estudos educacionais, e d) se localizarem em um período de grandes
efervescências sociais, políticas e econômicas.

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir dos pressupostos da metodologia bibliográfica, tomando as obras “Pedagogia
Geral”, “Da Educação Moral, Intelectual e Física” e “Educacíon y Pedagogía- Ensayos y Controversias” como
referenciais para discussão. Desse modo, buscando discutir e apresentar os pensamentos dos referidos autores,
dividimos o texto em três partes: na primeira, desenvolvemos “A pedagogia como ciência na teoria herbartiana”, na
qual apontamos suas visões sobre a necessidade de estabelecer a pedagogia como um campo científico que carece
de uma composição de uma base teórica; na segunda, intitulada “Spencer: a ciência como saber supremo na escola”
apresentamos a ciência como um saber primordial para formação de uma vida completa, e o terceiro e último,
“Durkheim: a sociologia positiva na educação” em que considera a educação como um fato social.

As produções selecionadas dos referidos autores se localizam no século XIX, período em que se configuraram
complexas tramas em todos os campos do espaço social europeu, marcado pelos avanços das ciências, revoluções
tecnológicas, ascensão da burguesia com consolidação do capitalismo, expansão e difusão da indústria, bem como o
acirramento da luta de classes a partir da corrente marxista[1]. Nesse complexo cenário, se insere Herbart, na
Alemanha, se constituindo como um dos principais representantes iluministas na educação (GHIRALDELLI JR, 2015;
GADOTTI, 2000) pensando a partir de uma racionalidade crítica e defendendo a ideia de um homem enquanto ser
capaz de se autodeterminar. E os positivistas Spencer, na Inglaterra, e Durkheim, na França, compartilhando de uma
concepção de educação baseada na adaptação e de ordenamento para se chegar ao progresso (ciência) da
sociedade, numa lógica não-crítica da educação.

Em suma, este artigo objetiva trazer para o debate considerações sobre ciência e educação nas teorias educacionais
de Herbart, Spencer e Durkheim, no século XIX. Decerto que não abarca todo escopo das obras dos autores
selecionados para discussão, mas trata-se de um esforço empreendido no sentido de contribuir com os estudos na
área.

A pedagogia como ciência na teoria herbartiana

A teoria educacional de Herbart[2] se ancorou no tripé governo, instrução e disciplina alicerçada nos pressupostos
iluministas e filosoficamente em Kant, Fichter e Schiller. Em sua teoria estabelece uma relação pioneira entre a
educação e a ciência, com a defesa da pedagogia como um campo científico a partir do momento que une suas
compreensões filosóficas a sua experiência como preceptor/professor.

Para Cambi (1999) e Ferreira (2004), Herbart inaugura o empenho da pedagogia em constituir-se como “ciência”,
ainda que como uma ciência filosófica, e, portanto, o início de uma pesquisa epistemológica em pedagogia. A
estrutura teórica construída por Herbart se baseia numa filosofia do funcionamento da mente, tornando-a duplamente
pioneira: não só por seu caráter científico, mas também por adotar a psicologia aplicada como eixo central da
educação. Dito de outro modo, Herbart é precursor de um movimento que inicia a inserção da ciência para se pensar
o processo educativo criando e as bases para a construção de uma vertente teórica denominada pedagogia científica.

A psicologia e a ética são as bases direcionadoras da concepção pedagógica científica de Herbart. A psicologia, numa
perspectiva de compreender como o homem representa as coisas para si oferecendo fundamentos científicos a
pedagogia, bem como a possibilidade, conforme Hilgenheger (2010, p.17), de “responder à questão de saber como a
educação é possível, tendo por tarefa paradoxal levar o aluno a agir de maneira autônoma exercendo sobre ele
influências determinadas “do exterior”. A ética, compreendida como filosofia prática, o ideal de homem e os seus
deveres, demonstrando “como as reflexões inicialmente confusas sobre os objetivos da educação podem ser
explicitadas à luz das ideias morais” (IBIDEM, 2010, p.17).

Nesse sentido, Patrício (2003) considera que Herbart

[...] quis estabelecer sobre o alicerce sólido da razão a ciência da Pedagogia, determinando
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as suas condições constitutivas. Vê na moralidade o princípio fundamental de que ela há
de arrancar, pois a moralidade é o fim básico da educação que é o processo de
aperfeiçoamento do caráter humano, a ciência da moralidade é a ética, logo a pedagogia
não pode deixar de ter a ética como alicerce. [...] Para Herbart – a ciência que fornece o
conhecimento da natureza do homem é a psicologia.

Elevar a pedagogia à condição de ciência tornava-se um fator relevante para estabelecer a reflexão sobre os
direcionamentos e funções da educação na sociedade e pela possibilidade da afirmação de uma filosofia da
educação. Por isso, fazendo jus a ideia da apreensão do real pelo conceito, argumentava sobre a necessidade de se
pensar a pedagogia com conceitos próprios e sólidos, a fim de adquirir um status que oportunize a educação refletir
seus problemas com um referencial teórico de análise próprio do seu campo de atuação.

Em outras palavras, na obra “Pedagogia Geral” (2003) Herbart afirma que seria seguramente melhor a pedagogia se
concentrar tão rigorosamente quanto possível nos seus próprios conceitos e cultivasse mais um pensamento
independente. Tornar-se-ia o centro de um círculo de investigação, já sem correr o risco de ser regida por um estranho
conceito, à semelhança de uma província conquistada e distante. Desse modo, só nas circunstâncias em que toda e
qualquer ciência se esforça por se orientar à sua maneira e com a mesma força que as ciências afins, pode surgir um
benefício intercâmbio entre todas

Tal esforço significava introduzir uma lógica científica em que educar deixa a posição de arte e figura um
posicionamento organizado, sistemático e fundamentado teoricamente (a partir da propedêutica da psicologia). Essa
ideia estava presente no que Herbart pensava sobre a instrução – principal objetivo da educação –, racionalizando-a
por etapas: preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação, sendo que essas etapas comporiam
uma concepção pedagógica com bases analítica (experiência e experimentação) e sintética (princípios filosóficos).

Essa lógica assume o papel de realizar o trajeto da educação que efetiva no ensino, exigindo ciência e capacidade
intelectual, pois aprender estaria numa perspectiva de desvendar as verdades, conceituar, definir e classificar,
primando por abordagens caracterizadas pelo rigor e a disciplina da ciência. Pois, quem se considerar conhecedor
sem a ciência, “[...] alimenta desde logo grandes erros e cada vez maiores relativamente aos seus pontos de vista,
sem o sentir e, talvez, sem o deixar pressentir, uma vez que estão esgotados os pontos de contato com o mundo”
(HERBART, 2003, p. 14). Nessa lógica, define que o professor deveria possuir uma teoria pedagógica com vistas a
aprimorar sua prática e não baseá-la somente na experiência, mesmo assumindo um papel importante, não seria
suficiente para promover um ensino eficiente.

Percebemos que Herbart (2003) compreende que nem todas as ciências são possuidoras de certezas e razões
evidentes como a matemática, por isso defende o posicionamento de que as ciências não estão isentas de erros nos
seus ensinamentos, não são por essa razão, unânimes entre si.

Em síntese, as ideias de Herbart foram pouco difundidas se comparadas com outros filósofos e pedagogos do seu
tempo, seu principal objetivo era atribuir a pedagogia o caráter em ciência, considerando as bases psicológicas e
éticas como fatores fundantes para os fins educacionais atribuindo centralidade da instrução no processo de produção
do conhecimento. Pensou uma educação em que o rigor, a validade objetiva, a prática sistematizada por parâmetros
éticos e operativos, o planejamento e controle estratégico dos seus efeitos eram as premissas orientadoras da sua
proposta educacional.

SPENCER: a ciência como saber supremo na escola

A teoria de educacional de Spencer[3] se baseia na ciência como saber mais proveitoso a ser ensinado na escola,
compartilha e fortalece as premissas da Pedagogia Científica – com base principalmente na observação e na
experimentação –, sendo um dos maiores representantes do positivismo e do evolucionismo de sua época, conhecido
como o “filósofo da evolução”.

Spencer desenvolveu seu sistema de filosofia sintética em que os pressupostos axiomáticos giram em torno da
persistência da força, a indestrutibilidade da matéria e a da continuidade do movimento. Tais axiomas ofereceram
base para o desenvolvimento das seguintes generalizações: lei da instabilidade do homogêneo, lei da multiplicação
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dos efeitos, lei da contínua re-distribuição da matéria e do movimento, fórmula da evolução, fórmula dissolução e lei
do equilíbrio. Esses axiomas e generalizações foram transpostos para as ciências humanas e consequentemente para
formular sua concepção de educação de base positivista.

Nos escritos teórico-filosóficos de Spencer observamos uma defesa devocional aos saberes científicos, dessa forma,
em sua principal obra no campo educacional, “Da Educação Moral, Intelectual e Física”, afirma a ciência como o saber
supremo a ser ensinado, não somente na escola, pois endereça seu livro aos pais e aos mestres que possuem a
árdua missão seu guiar os espíritos juvenis. Nessa lógica, questiona

[...] quais são os conhecimentos de maior valor – há uma resposta uniforme – a Ciência.
É o veredicto para todas as interrogações. Para a direta conservação própria, para a
conservação da vida e da saúde, o conhecimento mais importante é a Ciência. Para a
indireta conservação própria, o que se chama ganhar a vida, o conhecimento de maior
valor é a Ciência. Para o justo desempenho das funções da família, o guia mais próprio
só se encontra na Ciência. Para a interpretação da vida nacional, no passado e no
presente, sem o qual o cidadão não pode justamente regularizar o seu procedimento, a
chave indispensável é a Ciência. Para a produção mais perfeita e para os gozos da arte
em todas as suas formas, a preparação imprescindível é ainda a Ciência, e para os fins
da disciplina intelectual, moral e religiosa – o estudo mais eficaz é, ainda, uma vez, a
Ciência (SPENCER 1903, p. 67- ortografia atualizada).

Para ele, os conhecimentos científicos necessários a educação deveriam ser acomodados em categorias e grupos
organizados para serem ensinados de acordo com o desenvolvimento da criança, preparando adequadamente o
indivíduo para se adaptar a sociedade. O autor critica em diversas passagens a grande inutilidade de diversos
assuntos ensinados pelo sistema de educação que nada contribuem para uma formação do indivíduo, pois “o que
mais despreza nas nossas escolas é justamente o que se torna mais necessário a vida” (SPENCER, 1903, p.43).
Nesse caso, se configurariam como secundários ou sem valor o ensino de saberes sem base científica, pois o
conhecimento científico é vital para tornar a vida civilizada possível.

A partir dessas idéias, define um sistema de educação em que

O fim da educação deve ser preparar-nos para a vida completa – Classificação dos
diversos gêneros da atividade humana: 1ª a que tem por objeto direto a conservação do
indivíduo; 2ª a que concorre indiretamente para a conservação do indivíduo, ocorrendo por
este meio às necessidades da existência; 3ª a que tem por objetivo o governo e a
educação da família; 4ª a que segura à sustentação da ordem social e política; 5ª a que é
empregada em preencher os ócios da existência pela satisfação dos gostos e dos
sentimentos (SPENCER, 1903, p. 13- ortografia atualizada).

Conforme citação acima, a finalidade da educação seria preparar o indivíduo para a vida completa, isso somente
aconteceria com ensino dos conhecimentos científicos. Logo, a função da educação era propagar o conhecimento
científico e fazer o indivíduo se adaptar a sociedade, para isso um dos critérios necessários seria expandir o ensino
das ciências naturais as crianças devido à primazia das ciências duras em detrimento do ensino de línguas ou das
ciências humanas.

Desse modo, sua compreensão das ciências no sistema de educação se aplicaria da seguinte maneira: para o
primeiro gênero, da conservação direta do indivíduo, aborda a necessidade do conhecimento da ciência da fisiologia
para prover sua segurança pessoal/proteção contra o perigo, pois a sua ausência seria mais maléfica do que qualquer
outro. O segundo gênero, da conservação indireta individual, trata-se do sustento e o preparo para a vida prática,
desse modo, entram em cena os conhecimentos das ciências da matemática, da física e naturais, e da sociologia.

O terceiro gênero, diz respeito ao governo da família, em que a educação é voltada para a formação de ser pai e mãe,
neste caso são necessários as ciências da fisiologia e da psicologia. O quarto gênero, que concerne às funções do
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cidadão na sociedade, as ciências consideradas importantes por Spencer são a história natural e a sociologia. O
quinto e último gênero preenche “os ócios da existência pela satisfação dos gostos e dos sentimentos” está voltado
para a literatura e para as artes.

Para condução do processo educativo em acordo a finalidade e os gêneros da atividade humana, Spencer infere
alguns princípios que assumem características de leis: 1) Em educação é preciso sempre proceder do mais simples
para o composto – estabelecendo uma clara semelhança, conforme já evidenciado por outros autores em suas
análises, ao terceiro preceito definido por René Descartes, na obra “Discurso de Método” (2001, p.23) em que
assegura: “conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer,
[...] até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se precedem
naturalmente uns aos outros”; 2) O desenvolvimento do espírito, como todos os outros desenvolvimentos, é um
progresso do indefinido para o definido – fazendo referência a sua proposição sobre a instabilidade do homogêneo
sendo dependente de forças exteriores para modificar o sistema; 3) As lições devem partir do concreto para o abstrato
– nesse caso, deve-se apresentar ao espírito por intermédios de exemplos, conduzindo-o do particular para o geral, tal
princípio alude ao empirismo de Hume e Locke em suas construções filosóficas sobre o entendimento humano; 4) A
educação da criança deve seguir, no modo e na ordem seguida, com a educação da humanidade – remetendo a lei da
transmissão hereditária de Comte; 5) É preciso proceder do empírico para o racional, pois generalizações empíricas
devem existir com a antecipação à constituição da ciência; 6) É preciso ensinar-lhes o menos possível e fazê-los
descobrir o mais possível, assegurando que a necessidade de doutrinar as crianças vem da nossa estupidez e não da
ciência.

A defesa da ciência para Spencer trata-se de valor que chega ao ponto da religião, desse modo, advoga que a
ciência, longe de ser irreligiosa, como tantas pessoas julgam, é religiosa, não é a ciência, mas a indiferença pela
ciência que é irreligiosa. Para ele, o amor da ciência é um culto tácito: é o reconhecimento íntimo do valor das coisas
que se estudam, e implicitamente da sua causa. Não é simplesmente uma homenagem que vocalmente se presta, é
uma homenagem prestada por atos; não é um respeito comprovado pelo sacrifício do seu tempo, do seu pensamento
e do seu trabalho (SPENCER, 1903).

Em síntese, Spencer possuía suas concepções fundamentadas nos pressupostos positivistas, demarcando de
maneira significava o papel social da ciência na sociedade e na educação. Sua defesa quase que religiosa da
educação, realizaram o movimento de adaptação das teorias ciências exatas às ciências humanas, com o objetivo de
formar uma ordem perfeita entre os seres humanos e a sociedade. De par com essa perspectiva, se insere Emile
Durkheim, o autor que será trabalhado no próximo tópico.

DURKHEIM: uma educação sociológica positiva

A teoria sociológica de Emile Durkheim[ii] era de cunho liberal e trilha os passos do positivismo de Comte, sendo este
o primeiro a se preocupar com a elaboração de uma sociologia – inicialmente denominada de física social – dessa
forma, tentou-se transpor, com algumas ressalvas e adaptações[iii], as metodologias positivas das ciências exatas,
principalmente o trabalho com os fatos, mensuração e observação, para as ciências sociais. Em linhas gerais,
estudava-se o social a partir dos mesmos procedimentos analíticos dos naturais, ambicionando a construção de uma
verdadeira ciência social.

Alguns fatores contribuíram para a difusão dessa transposição, dentre elas estão o anseio de alguns cientistas pela
universalização da corrente positivista para abarcar todas as ciências e a grande expansão, divulgação e aceitação
dos experimentos científicos no século XIX. A abordagem positivista sociológica causou uma grande utilização da
matemática, especialmente da estatística, nas ciências sociais. Assim, podemos dizer que Durkheim continua os
trabalhos de Comte e abre precedentes para pensar uma sociologia da educação.

Nessa lógica, a partir da sociologia a educação assume a concepção de fato social primando pela construção do ser
social, pois todo aquilo que há em nós de verdadeiramente humano advém da sociedade, bem como tudo aquilo que
forma as nossas consciências de homens.

Em sua obra, “Educación y Pedagogía” (1998)[iv] compreende que
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[…]El arte de la pedagogía tiene necesidad de recurrir a la sociología tanto como a la
psicología. En efecto, la educación es una cosa eminentemente social. Es social por su fin
[…] la educación responde a la forma en la cual el trabajo social está dividido y organizado
en cada momento de la historia […]

“E-n resumen, la educación […] tiene por objeto extraer de allí un hombre /enteramente
nuevo; crea un ser que no existe, salvo en estado de germen indiscernible: el ser social.
Ella es la que nos enseña a dominarnos, a constreñirnos; es también, siguiendo sus
necesidades, la que decide la cantidad y naturaleza de los conocimientos que debe recibir
el niño, y es ella la que conserva la ciencia adquirida por las generaciones anteriores, y
también la que transmite a las nuevas generaciones” (p. 17-18).

Como evidenciado na citação acima, o autor traz a necessidade da sociologia e da psicologia (mesmo oferecendo-lhe
pouca relevância no processo se comparada à primeira) para se pensar a pedagogia. A pedagogia e a educação em
escritos assumem conceitos de diferenciados, a primeira como a teorização da prática educativa e a segunda como
sendo permanente e se construindo em todos os momentos da vida, quando criança exercida especialmente por pais
e mestres. Assim, a educação deve ser sistematicamente preparada para formar o homem mais adequado para sua
época, e desse objetivo deve ser pensado a natureza dos conhecimentos ensinados na escola, com vistas a prover as
condições de existência na sociedade, bem como, a conservação da ciência e de seus valores as gerações futuras.

Nesse sentido, a ciência, como produto da ação social, é uma escola em que todos nos formamos, mesmo para que
aqueles não que receberam e/ou não se beneficiaram diretamente dessa cultura. Argumenta que “la ciencia se
elabora para todos, y los descubrimientos de uno solo se convierten en propriedad de todos […] la noción de causa
nos ha sido dada por la ciencia; todas las grandes nociones, todas las nociones esenciales que adquirimos cada día
[…]” (DURKHEIM, 1998, p. 44).

A ciência no processo educativo assumiria um posicionamento de demonstrar a complexidade da constituição das
coisas, suas contribuições para entender o social, formando investigadores racionalistas que desconfiem da facilidade
das opiniões dadas e do senso comum para possibilitar o progresso do conhecimento. Em outras palavras, significa
evidenciar em sua teoria a defesa uma educação racionalista de percepção mais aprofundada para apreender a
complexidade irreduzível das coisas, sejam elas das ciências humanas ou exatas.

Durkheim, fazendo uma intervenção na defesa da tese de Gockler sobre a pedagogia de Herbart, afirma que a matéria
do ensino deveria por via da educação realizar os ideais da sociedade, enfatizando que deverá provir de duas fontes:
a) as que derivam dos contatos com as coisas (as ciências); b) as que emanam do contato com os homens (as
humanidades).

A busca pela elaboração modelos de escola e sistematizações do ensino conduziu Durkheim a argumentar em favor
da necessidade de criação de cursos de pedagogia nas universidades, afirma que o ensino do curso deveria estar
voltado para transmitir receitas impessoais, aplicadas mecanicamente a todas as circunstâncias da vida escolar.
Defende essa criação por acreditar que a educação é matéria da pedagogia; e essa consiste num certo modo na
reflexão a respeito das coisas da educação.

Assim, diante do foi explicitado e discutido, observamos que o ponto central de discussão da teoria durkheimiana é
conceber a educação como um fato – sendo este objeto da ciência e única realidade aceita pelo positivismo –
adquirindo dimensões para ser considerada científica, e, assim, se configurar como uma ciência da filosofia positiva,
resguardando as devidas proporções e modificações das particularidades dos sistemas sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação pensada por esses autores converge com os arautos dos progressos científicos de sua época, nesse
sentido, observamos que priorizam a ciência como centro de discussão das suas teorias educacionais. Nos escritos
de Herbart, assume a possibilidade de construir uma ciência da educação com conceitos próprios que partem da
psicologia experimental e da filosofia (ética), criando e as bases para a construção de uma vertente teórica
denominada pedagogia científica.
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Nas construções teóricas de Spencer, a ciência seria o saber mais proveitoso e útil a ser ensinado nas escolas, pois
se constituíam como os conhecimentos vitais, já que não poderíamos dar conta de toda produção da humanidade. Em
Durkheim a educação deveria ser concebida como um fato social e a pedagogia seria sua teoria prática, ancorando-se
na psicologia e, principalmente, na sociologia.

Assim, na esteira das luzes e da ordem, os autores desenvolveram sua tese para educação e, dessa maneira,
chegamos à inferência de que a ciência se constituiu como um princípio orientador de desenvolvimento da educação
oferecendo explicações de homem e de mundo, pois ela é ponto de partida que ancora a teoria e o ponto de chegada
que orienta a prática.

[1] A questão da transformação social pelo proletariado não era uma preocupação positivista porque consideravam
natural que os ricos tivessem a autoridade econômica, pois seriam mais capacitados.
[2] Johann Friedrich Herbart (1776-1841) nasceu na Alemanha em uma família burguesa, foi filósofo e pedagogo,
bastante influenciado pela filosofia de Ficther, seu professor, e por Pestalozzi. Suas principais contribuições se deram
no âmbito da psicologia experimental e da pedagogia. Desde cedo se destacava nos estudos, realizados em casa
pelos seus pais e parentes, pela aptidão para matemática, línguas e filosofia, estudou lógica aos 11 anos; aos 12 anos
estudou metafísica; e aos 14anos foi autor de um ensaio sobre a Liberdade da Vontade. Posteriormente, Herbart
estudou filosofia e educação na universidade de Iena, onde conviveu com filósofos eminentes, e posteriormente atuou
como preceptor, na Suíça.

[3] Herbert Spencer (1820-1903) foi um engenheiro e filósofo inglês, filho de Harriet Spencer e Willian George
Spencer, professor de matemática, sua primeira educação foi toda ofertada em casa e continuada pelo seu tio
Thomas Spencer, um pastor anglicano. Era um liberal clássico e admirador das teorias de Charles Darwin. Produziu
uma obra vasta em que denominou de Sistema de Filosofia Sintética que compreende treze volumes, dentre eles:
Primeiros Princípios, Princípios de Biologia, Princípios de Psicologia, Princípios de Sociologia e Ensaios.
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[i] É sabido que Herbart nasce e produz algumas de suas obras ainda no século XVIII, entretanto, abarcamos como
referência a obra “Pedagogia Geral” datada de 1806.
[ii] Emile Durkheim (1958-1917), primeiro sociólogo da educação, nasceu na França, era discípulo de Kant e Comte,
considerado o herdeiro do positivismo. Foi professor das universidades de Burdeos e de Paris e foi fundador da
Revista Anné Sociologique. Vivenciou na França um período de diversos conflitos sociais e políticos. Dentre as suas
obras mais famosas estão: A divisão do trabalho social, As regras do método sociológico, O suicídio, As formas
elementares da vida religiosa e A educação moral.
[iii] Comte, na obra Curso de Filosofia Positiva (1978), ao pensar a física social assegura que não poderiam pretender
dar imediatamente à física social o mesmo grau de perfeição que possuem os ramos anteriores da filosofia natural, o
que seria evidentemente quimérico, porquanto estas já apresentam entre elas, a esse propósito, extremas
desigualdades, aliás, inevitáveis. Assim, a fundação da física social completa o sistema das ciências naturais.
[iv] A obra trata-se da reunião de alguns textos que foram recuperados e publicados separadamente em algumas
revistas pelo autor, por isso possui diversos gêneros que variam de planos de aula a cartas.
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