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O presente artigo tem como objetivo compreender como a disciplina Teorias Educacionais contribui para a formação do
Professor Doutor em Educação da Universidade Tiradentes. O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPED)
atende as linhas de pesquisa, Educação e Comunicação e Educação e Formação Docente. Tendo em vista que a
disciplina é de caráter obrigatório, todos os discentes regularmente matriculados no Doutorado do PPED devem
cursá-la. Portanto, este artigo se constitui metodologicamente de uma revisão sistemática, em que foram analisadas as
leituras dispostas na ementa da disciplina, bem como de pesquisa qualitativa, utilizando como método a observação.
Enquanto disciplina, Teorias Educacionais aborda em sua bibliografia alguns clássicos da Pedagogia, e foca nos
estudos dos discursos pedagógicos de intelectuais dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX.  

Introdução
 
            O artigo desenvolvido tem como proposta compreender como a disciplina Teorias Educacionais contribuiu para a
formação do Professor Doutor em Educação da Universidade Tiradentes. O Doutorado em Educação foi implantado em
2014/2, portanto, esta é a primeira vez que a disciplina foi ofertada. Tendo em vista que é de caráter obrigatório, todos
os discentes regularmente matriculados devem cursá-las.
            O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPED) da Universidade Tiradentes – UNIT atende a duas linhas
de pesquisa, são elas, Educação e Comunicação e Educação e Formação Docente. Desta forma, a disciplina Teorias
Educacionais deve abranger as duas linhas, as quais possuem a descrição:
 
Educação e Comunicação - Estuda a relação entre Educação e comunicação a partir dos processos midiáticos,
enfocando as políticas de comunicação e Educação, as diversas possibilidades de construção do conhecimento
mediadas pelas linguagens, tecnologias de informação e comunicação e suas implicações nas práticas pedagógicas e
na Educação a Distância.
Educação e Formação Docente - Análise da Educação e da formação inicial e continuada dos educadores,
estabelecendo relações com as políticas e espaços institucionais em que se instalam os processos formativos. Estudo
da história das práticas pedagógicas produtoras dos saberes docentes nas dimensões ética e cultural (PPED/UNIT, s/a).
 
            A pesquisa se constitui de uma revisão sistemática, que é um tipo de revisão bibliográfica, evidenciando a
literatura existente (SAMPAIO; MANCINI, 2007), e nesta foram lidas e analisadas as leituras dispostas na ementa da
disciplina, bem como de cunho qualitativo, utilizando como método a observação participante.
 
Planejar a observação significa determinar com antecedência ‘o que’ e ‘o como’ observar. A primeira tarefa, pois, no
preparo das observações é a delimitação do objeto de estudo. Definindo-se claramente o foco da investigação e sua
configuração espaço-temporal, ficam mais ou menos evidentes quais aspectos do problema serão cobertos pela
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observação e qual a melhor forma de captá-los (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 25).
 
Desta forma, tal observação foi feita a partir das discussões realizadas em sala de aula, através das obras apresentadas
em cada encontro. A observação participante acontece enquanto o pesquisador assume funções dentro do grupo e
participa dos eventos estudados (YIN, 2001).
A metodologia das aulas consistiu em 15 encontros, sendo um encontro semanal, e em 12 encontros houveram as
apresentações dos livros dispostos na ementa da disciplina, seguida de um diálogo entre os discentes e docentes. Para
cada encontro foi determinada à entrega de um fichamento, referente à leitura realizada, e no final na disciplina um
artigo científico. Os três encontros iniciais consistiram, respectivamente, na aula inaugural e palestras com professores
Doutores convidados pelo PPED.
 
Revisão da Literatura x Observação
 
Enquanto disciplina, Teorias Educacionais aborda em sua bibliografia alguns clássicos da Pedagogia, e foca nos
estudos dos discursos pedagógicos de intelectuais dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX a respeito do conhecimento e da
cognição humana. Configuração da Pedagogia e da escola contemporânea. Impactos da Biologia, da Sociologia, da
Filosofia, da História, da Psicologia, da Economia e da Ciência Política sobre o discurso pedagógico. Adoção de
métodos e instrumentos científicos para regramento da produção e da distribuição dos saberes na escola. (PPED/UNIT).
 Para iniciar o percurso bibliográfico da disciplina, iniciou-se com a leitura do livro “Didática Magna” (COMENIUS, 2002).
De caráter cristão e escrito no século XVII, o livro Didático Magna, escrito pelo cientista e educador Comenius, que é
considerado o pai da didática moderna, aborda ensinamentos acerca da relação ensino e aprendizagem, sempre
ancorado na Teologia e na Pedagogia. É, portanto, uma obra em que se concilia ciência e fé. É considerada uma obra
de transição, tendo em vista que é imbuída de preceitos morais e disciplinares que caracterizam as práticas educativas
a partir de então. Nesta, o autor evidencia a importância de ensinar às crianças desde cedo, pois é o período em que
elas apreendem mais facilmente as coisas. Na discussão feita em sala de aula acerca desta leitura, foi percebida a
importância da obra e a perspectiva de concepção inovadora, apesar de algumas resistências, a leitura foi considerada
pertinente para a compreensão dos métodos de ensino.
A segunda leitura foi a da obra “A Civilidade Pueril” (DESIDERIUS, 1978). A obra “A Civilidade Pueril”, de Erasmo, é
considerada um manual de regras de comportamentos que deveriam ser adotados pelas crianças e jovens, ainda no
século XVI. Entendidos como preceitos de civilidade, o autor não criou os preceitos da sua imaginação, ele se baseou
em manuscritos latinos, franceses, ingleses e italianos do século XV, os quais eram descritos em versos fáceis de
decorar, a forma de se comportar perante a sociedade. Avançado para a época em que foi escrito, os preceitos do livro
são considerados importantes para o convívio em sociedade. Com opiniões contraditórias acerca do que é ser civilizado,
a leitura causou inquietações e discussões significativas, já que a sociedade é quem define um “padrão” de civilidade,
tendo em vista que é algo cultural e depende da época e do contexto vivido.
Dando continuidade, a obra lida e discutida foi “Emílio ou da Educação” (ROUSSEAU, 1995). Esta obra trata-se de uma
pedagogia que conta a educação de um órfão ilustre e rico, o Emílio, compreendendo a época do seu nascimento até
seu casamento. Rousseau propõe um modelo básico de educação, para substituir a educação tradicional. “Rousseau
representa, não só na história do pensamento pedagógico, mas também na da teoria do pensamento político e
filosófico, aquilo que o século XVIII tem de novo e de constitutivo da visão de mundo da classe ascendente, a burguesia”
(LOPES, 2006, p. 47).
O Emilio é dividido em cinco livros, o livro I: idade da natureza – o bebê; livro II: idade da natureza – de dois a 12 anos;
livro III: idade da força – de 12 a 15 anos; livro IV: idade da razão e das paixões – de 15 a 20 anos e livro V: idade da
sabedoria e do casamento – de 20 a 25 anos. Compreendo o Emílio como uma proposta educacional que se refere à
formação do homem diferente dos padrões aristocratas da época. No diálogo estabelecido entre os discentes, ficou
perceptível a inquietação com as questões educacionais, tendo em vista que Rousseau critica a educação tradicional, o
tecnicismo e defende a liberdade da criança e do homem. As indagações que permearam o debate foram: “No contexto
atual ainda vivenciamos uma educação tradicional?” “Esta liberdade defendida, será que possuímos?”. Enfim, são
questões que se discutem há séculos e o que parece é que estamos ainda distantes de tal evolução.
O livro “Ensaio acerca do entendimento humano” (LOCKE, 1983), confronta as ideias inatas e as adquiridas. Para o
autor, o inato não existe, o conhecimento é resultado das experiências. Desta forma, Locke defende a experiência como
valorização do conhecimento, que parte das ideias simples para as complexas. Foi percebido ainda algo em comum
entre Comenius (2002), Rousseau (1995), Desiderius (1978) e Locke (1983), todos foram filósofos que traçaram em
suas obras proposta teóricas acerca do entendimento da sociedade ou como esta deveria se comportar perante as
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mudanças sociais e culturais. De fundamental importância, as obras lidas e discutidas até o momento exige uma
contextualização da época, para um melhor entendimento.
Prosseguindo com a bibliografia selecionada, a obra “Verdadeiro Método de estudar” (VERNEY, 1952), tem como
objetivo principal propor a necessidade de uma renovação do pensamento teológico em Portugal. Luiz Antônio Verney
ressalta a necessidade do conhecimento da história das diversas áreas do saber, distribuída em 16 cartas. O volume V -
Estudos Canônicos, Regulamentação e Sinopse -, versa sobre Direito canônico e Regulamentação. Este é composto
por duas cartas, que abordam, respectivamente, sobre o valor da cultura, versando sobre o método usual dos estudos
canônicos, a história do Direito canônico e a preparação nas atividades canônicas especializadas, e a tríade - ler,
escrever e contar - apresentando os programas e observações sobre os estudos de gramática, retórica, filosofia,
medicina, direito civil, direito canônico, teologia, e por fim um Apêndice sobre o estudo das mulheres, no qual propõe
que o acesso ao ensino seja para toda a população e gratuito para as pessoas pobres, além disso, exalta a instrução
para as mulheres portuguesas.
Foi ressaltada que na obra de Verney é salientada a necessidade do conhecimento da história das diversas áreas do
saber, e assim como nas obras de Comenius (2002), Rousseau (1995), o autor fala sobre experiência, enfatizando-a em
vários aspectos, por exemplo, nas passagens: “Ensinar a escrever aos rapazes antes do seu tempo é perder o seu
tempo, como a experiência me tem mostrado” (VERNEY, 1952, p. 49) e “Pelo que toca à capacidade, é loucura
persuadir-se que as Mulheres tenham menos que os Homens. Elas não são de outra espécie no que toca a alma; e a
diferença do sexo não tem parentesco com a diferença do entendimento. A experiência podia e devia desenganar estes
homens” (VERNEY, 1952, p. 124-125).
O livro “La educación del hombre” (FRÖEBEL, 2001), fundamenta a prática de educação desde o tratamento da
infância, o papel da família na formação das crianças até a proposta de educação escolar. Com a obra entende-se que
o processo de educação e a condição humana, defendidos por Fröebel, correspondem à relação com divino, Deus, e a
natureza. Indo, portanto, de encontro à educação do sem tempo, que desconsiderava as crianças nas suas
características e as distanciava da vida natural. No diálogo estabelecido foi ressaltada a característica em comum entre
os filósofos Fröebel e Comenius, pois ambos defendem que tudo provém de Deus, bem como entre Fröebel e Rousseau
quanto à pedagogia escolar focada na primeira infância. Além disso, assim como outros autores, Fröebel, nesta leitura,
é considerado um homem a frente do seu tempo, visto que os princípios defendidos pelo autor são inovadores à
formação no século XIX, por exemplo: defender a utilização de jogos e do lúdico do processo de ensino-aprendizagem e
relacionar os conteúdos com a natureza.
Em “Cartas sobre Educación infantil” (PESTALOZZI, 2000), o tema principal do livro é a proposta de educação para as
crianças no século XVIII, baseada nas experiências. A obra é escrita em forma de cartas, sendo um total de 34 cartas
datadas de 1818 à 1819, para o inglês James P. Greaves, nas quais Pestalozzi buscou esclarecer o método de ensino e
as suas ideias educacionais. Pestalozzi defende o desenvolvimento de uma criança a partir da sua relação direta com a
mãe. Além disto, destacam-se na obra os aspectos religiosos na educação e a importância da pedagogia ativa. Foram
destacados os itens: o vínculo afetivo entre a mãe o e filho; o conceito de desenvolvimento, no qual o autor traz uma
concepção contrária a de Rousseau, apesar de concordar em outros quesitos, por exemplo, as leis da natureza humana
como fundamental para a educação; e a relevância da sua proposta pedagógica quanto ao método que viabilizasse o
ensino e o conhecimento.
Na leitura de “Educação Intelectual, Moral e Physica” (SPENCER, s/a), foi percebia a evidência de uma concepção
educacional fundamentada na ciência. A obra de Spencer aborda a educação intelectual, moral e física. O que ficou
evidente e foi ressaltado, foi a influência de alguns filósofos já lidos, quando, por exemplo, trata da educação proceder
do simples para o composto, a educação contra os castigos, princípios vistos na leitura de John Locke (1983), também
valoriza a educação espontânea, através da experiência, conforme Pestalozzi (2000) defende. Considerada uma
concepção avançada para o século XIX, Spencer discute os problemas educacionais, o que fez refletir a educação
atual. Pensando por este viés, inquietações foram levantadas na turma: quais as práticas pedagógicas utilizadas na
educação atual? Existe uma avaliação destas práticas? Como podemos solucionar os problemas existentes? Chegou-se
a conclusão de que é necessária uma avaliação de forma crítica das práticas do sistema educacional em vigor, a fim de
teorizar estes conhecimentos e sugerir melhorias.
A obra “Educación y Pedagogia: ensayos y controvérsias” (DURKHEIM, 1995), consiste em um conjunto de artigos que
foram publicados pelo autor. Em alguns destes, ele estabelece o debate com outros pesquisadores. O objeto de
pesquisa é a educação e a pedagogia, e nesta temática o livro trata desde a escola primária até o ensino superior,
dando ênfase na Universidade de Paris. De caráter crítico, os assuntos abordados são a educação como fenômeno
social, a infância, a educação sexual, a pedagogia de Rousseau e de Herbart, o adestramento e a educação. Os
discentes destacaram que Durkheim buscou em Rousseau subsídio para a proposta educacional, porém faz críticas à
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sua proposta; o autor defende que a educação é a base para o convívio social; a importância da tríade formação moral –
educação – religião; e a questão social positivista, em que há a imposição de um modelo de educação.
Em “Vida e Educação” (DEWEY, 1965), como em outras leituras já citadas, a parte introdutória da obra, escrita por
Anísio Teixeira, aborda o conceito de experiência relacionado à educação, a qual consiste em uma reconstrução
contínua da experiência. Nos capítulos escritos por Dewey, o autor pretende mostrar que deve haver mudanças na
educação escolar. Fica evidente a preocupação do autor em conceituar os termos que utiliza – experiência, interesse e
esforço, e a pedagogia defendida por ele, que defende que as crianças devem ter liberdade de pensamento para
amadurecer, tanto emocional quanto intelectualmente. Nas falas em sala e aula foi ressaltada a importância do conceito
de experiência para pensar o processo educacional, o que nos faz refletir como futuros doutores em Educação,
independente da linha de pesquisa em que atua cada um.
O livro “A criança” (MONTESSORI, 2003), foi escrito em decorrência da observação e experiências vividas pela autora,
durante mais de 30 anos de investigação. Na obra, a autora defende que o dever da educação é libertar o indivíduo
oculto que há na criança, enfatizando os seus direitos. Criadora do método “Pedagogia Científica”, Montessori
revolucionou a forma como a criança é compreendida e respeitada. No diálogo estabelecido foi enfatizada a defesa do
direito da criança a ter o seu espaço e o seu tempo, a valorização do conhecimento e a importância de conhecer o
aluno, a fim de aplicar a teoria de acordo com seu perfil.
Por fim, com o objetivo de analisar a inter-relação entre o pensamento e a linguagem, o livro “Pensamento e Linguagem”
(VYGOTSKY, 1979), reúne um conjunto de metodologias, hipóteses e teorias, as quais possibilitam entender o
desenvolvimento do pensamento e da palavra. De forma crítica, o autor defende a necessidade de enxergar a criança
como um ser social, que aprende com a experiência e na relação com o outro. De cunho psicológico, Vygotsky aponta
que, na prática, o pensamento e a linguagem andam juntos, pois a linguagem necessita do pensamento para ser
executada. Foi ressaltado que as duas últimas obras, Montessori (2003) e Vygotsky (1979), se complementam, pois
ambas fazem menção à infância. A obra ganhou ênfase, pois apresenta como ocorre o processo de construção e
expressão do pensamento e da linguagem.
 
Considerações Finais
 
            Antes de iniciar a disciplina Teorias Educacionais, foi questionada a sua importância para alguns discentes do
curso de Doutorado em Educação da UNIT, tendo em vista que os seus respectivos objetos de investigação não têm
ligação com a proposta que a disciplina iria abordar. Desta forma, a disciplina em nada contribuiria para o
desenvolvimento das pesquisas.
Portanto, no decorrer do semestre 2015/1, foi ofertada a disciplina Teorias Educacionais, e neste percurso foi percebida
a importância de tal para a o processo de formação do Doutor em Educação, tendo em vista que é uma disciplina que
visa analisar a Educação como instrumento de transmissão de saberes, através das teorias e concepções dos discursos
pedagógicos a partir do século XVII.
Pôde-se perceber também a relação entre os autores dos 12 livros, já que alguns se baseiam e fazem referências a
outros para seguir, aperfeiçoar ou modificar as teorias e métodos pedagógicos propostos e/ou utilizados. Isto foi
significativo, pois ficou evidente que os autores não criam teorias e métodos ao acaso, estes estudam filósofos
anteriores a sua época e publicam de acordo com a realidade em que vivem.  
            Independente da linha de pesquisa em que os discentes atuam, através da leitura de alguns clássicos da
pedagogia, a disciplina possibilitou o contato com teóricos que trouxeram inovações com os seus trabalhos. Os livros
dispostos na disciplina apresentam concepções e práticas pedagógicas de acordo com o local e período estudado,
possibilitando o conhecimento da História da Educação, bem como a compreensão da realidade vivida, a qual é fruto
deste processo histórico. 
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