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RESUMO

O presente artigo tem por fim apresentar as origens do discurso da Pedagogia científica por meio de quatro
obras educacionais que atuaram durante o século XIX. Para tanto, pautei minhas análises nos escritos de
autores, a saber: “Da educação: intellectual, moral e physica” de Spencer, “Educación y Pedagogia: ensayos
e controvérsias” de Durkheim, “Pedagogia general derivada del fin de la Educación” de Herbart e
“Primeiras lições de coisas” de Calkins. Estes tratados educacionais tinham como pano de fundo o
evolucionismo das ciências humanas inseridos nos campos da Filosofia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia.
Desse modo, os referenciais citados permitiram reflexões acerca do caráter científico da educação capaz de
produzir um conhecimento frente às exigências do mundo oitocentista.
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ABSTRACT

This paper aims to present the origins of the discourse of scientific pedagogy through four educational works
that acted during the nineteenth century. Therefore, pautei my analyzes the writings of authors, namely:
"From Education: intellectual, moral and physica" Spencer, "Educación y Pedagogy: Essays and controversies"
of Durkheim, "General Pedagogy derived del fin de la Educación" of Herbart and "First lessons of things"
Calkins. These were treated as educational background of the evolution of the human sciences inserted in the
fields of Philosophy, Pedagogy, Psychology and Sociology. Thus, the cited references allowed reflections on
the scientific nature of education can produce knowledge to the demands of the nineteenth-century world.
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Na concepção de Santos (2002), as Ciências necessitavam de modificações urgentes e emergentes em seus
aspectos históricos tanto para as ciências naturais como para as sociais. Dessa maneira, o contexto científico
e suas perspectivas para o futuro possuíam uma hegemonia por meio de um modelo de racionalidade herdado
a partir do século XVI e consolidado no século XIX, classificado como dominante e totalitário. Esse modelo
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apresentava distinções fundamentais entre os modelos aristotélicos e medievais balizados nas oposições do
conhecimento científico/senso comum e natureza/pessoa humana. Essa hegemonia trazia à tona uma crise
decorrente da interatividade de uma série de condições teóricas e sociais, tendo como responsáveis a teoria
da relatividade de Einstein, a mecânica quântica, o rigor matemático e os avanços nas ciências naturais.

Assim, foi proposto um modelo emergente estruturado num paradigma científico de conhecimento prudente e
num paradigma social de uma vida prudente, determinado através das relações das ciências naturais com as
ciências sociais, partindo da análise do local com o total, do conhecimento com as experiências e do
conhecimento cientifico provido de um o senso comum “prático e pragmático; reproduz-se colado as
trajetórias e às experiências de vida de um dado grupo social e nessa correspondência se afirma fiável e
securizante” (SANTOS, 2002, p. 56).

Para Frigotto (1995), “o campo educativo constitui-se, enquanto objeto da produção do conhecimento e
enquanto prática docente de socialização do conhecimento, no interior das ciências sociais” (FRIGOTTO, 1995,
p. 25).

Essas evoluções do conhecimento científico provêm do afastamento das ciências humanas e das Ciências em
geral do princípio positivista, já que a validação dos saberes efetuava-se aos mesmos resultados, sem um
conhecimento objetivo, traduzido pela interpretação construída na mente do estudante. As ciências humanas
nasceram na segunda metade do século XIX, de forma moderna na construção do saber, antes predominante
nas ciências naturais. Seu surgimento responde “as necessidades concretas da sociedade” e “as profundas
mudanças que as sociedades ocidentais então conhecem nos planos políticos e econômicos” (LAVILLE E
DIONE, 1999, p. 51).

Partindo dessas reflexões, este artigo apresenta as matrizes do discurso pedagógico científico por meio de
quatro obras educacionais, a saber: “Da Educação: intellectual, moral e physica” de Spencer, “Educación y
Pedagogia: ensayos e controvérsias” de Durkheim, “Pedagogia general derivada del fin de la Educación”
de Herbart e “Primeiras lições de coisas” de Calkins.

A obra de Herbert Spencer “Da educação: intelectual, moral e física” definiu o valor utilitário da educação.
Para ele, a educação preparava completamente o homem para a vida inteira. Para isso, o indivíduo adquiria o
modo mais completo possível de conhecimentos que melhor lhe servisse para desenvolver a vida intelectual e
social em todos os aspectos, além de abordar superficialmente os que menos contribuíssem para esse
desenvolvimento.

Spencer difundiu na segunda metade do século XIX uma corrente filosófica denominada de positivismo,
embora fosse um representante da pedagogia individualista ao afirmar que o Estado não possuía o direito de
intervir na educação. Dessa maneira, defendia a primazia do indivíduo perante a sociedade e o Estado, e a
natureza como fonte da verdade, incluindo a verdade moral.

Na Pedagogia o autor fez campanha pelo ensino da Ciência, combateu a interferência do Estado na educação
e afirmou que o principal objetivo da escola era a construção do caráter. Nas suas palavras, a educação “[...]
é o meio mais certo de influir sobre o caracter, resulta naturalmente que a prosperidade da sociedade é
fundada na família” (SPENCER, 1903, p. 21).

Para Spencer havia uma lei da persistência das forças externas, ou seja, sair da homogeneidade rumo à
heterogeneidade e a variedade. Nessa perspectiva, construiu uma teoria sobre Filosofia da Educação atrelada
a um debate científico conjugado ao positivismo. Este autor foi herdeiro da linhagem empirista britânica e
também influenciado pelo positivismo, era agnóstico (postura filosófica que só admite os conhecimentos
adquiridos pela razão) e combatia a influência religiosa no ensino e na ciência. Seu evolucionismo social
explica a organização efetiva de uma sociedade.

Defensor da escola privada, Spencer acreditava que a interferência do Estado poderia sustentar estudantes
que não estariam, por natureza, aptos a competir em sociedade. O estado norte-americano possuía um
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sistema de ensino privado, todavia aqueles que não poderiam pagar recebiam subsídios filantrópicos,
posteriormente pagos por serviços. Assim, a escola era um órgão do trabalho movido pela competição, ou
seja, organizado para o mercado. Spencer era um entusiasta do conhecimento científico, do experimentalismo
e acreditava que a educação movia-se pela disciplina. Afirmava que a Ciência constituía um “[...] ramo do
saber, que é em grande parte despresado nos cursos escholares, é aquelle em que se funda a realisação dos
progressos que tornam possível a vida civilisada” (SPENCER, 1903, p. 31).

Assim, Spencer acreditava que a função principal da educação era formar o caráter. Contudo, sua pedagogia
não demonstrou originalidade, mesmo possuindo um caráter utilitário, pragmático e no valor do conhecimento
científico. Dessa maneira, defendeu a prioridade do ensino da Ciência para fornecer aos jovens um
conhecimento sobre o funcionamento da natureza capaz de se ajustar às exigências do mundo.

O sociólogo Durkheim em seu livro “Educación y Pedagogia: ensayos e controvérsias” estudou “a noção de
infância, os elementos da pedagogia roussoniana, as funções do ensino primário, secundário e universidades
e o lugar da educação moral na vida dos povos [...] ( DURKHEIM, 1998, p. 8). Este autor sempre foi
considerado um intelectual importante para se entender a Sociologia da Educação, principalmente quando
afirma seu status de Ciência. Nas palavras do autor a Pedagogia era “[...] uma guia para la acción que toma
aliento em los hallazgos de lãs ciencias positivas, esto es, em aquellas que trabajan com datos, com la
observación controlada de realidaes tangibles (DURKHEIM, 1998, p. 13).

Desse modo, forneceu com propriedade o método cientifico da educação e se debruçou na Pedagogia para
entender como as relações sociais se estabelecem na sociedade. Na sua concepção a educação “[...] nos
enseña a dominarmos, a constreñirmos; es también, siguiendo sus necessidades, la que decide la cantidade y
naturaliza de los conocimientos que debe recibir el niño, y es ella la que conserva la ciência adquirida por la
geraciones anteriores, y también la que la transmite a las nuevas geraciones” (DURKHEIM, 1998, p. 18).

Destaco a percepção critica de Durkheim em discordar com as doutrinas desenvolvidas por Kant, Spencer,
Herbart e Rousseau que acreditavam em um sistema de educação válido para todo gênero humano. Para
esses autores interessava apenas o aperfeiçoamento harmônico de todas as faculdades individuais, no triplo
aspecto da formação física, intelectual e moral.

O ser humano era idêntico, independente da diversidade dos grupos sociais e cultivava no indivíduo uma
educação apropriada a todos os homens e todas as condições históricas e sociais. A essa desintegração e
isolamento do ambiente social e até mesmo familiar permitia ao homem o acesso a uma sociedade aristocrata
por meio de uma educação que não inculcava as noções resultantes das predileções intelectuais, das crenças
religiosa, das condições econômicas ou dos hábitos de trabalho em determinado momento ou meio.

Nessa perspectiva, Durkheim separou o ser humano em dois “eu”, o “individual ou associal” e “social”. O
primeiro é constituído pelos estados mentais que se relacionam conosco e com os acontecimentos da nossa
vida pessoal. O segundo é um sistema de idéias e de sentimentos que exprime não soa nossa própria
personalidade, mas o caráter do grupo ou dos grupos de participamos.

Dessa maneira, Durkheim concluiu que a educação não era produto ou resultado de uma vontade individual,
mas a imposição de circunstâncias sociais específicas de uma época e de uma classe social. Cada povo dispõe
de uma educação que lhe própria, a par das suas outras instituições religiosas, políticas e morais, ou seja,
uma educação adequada aos seus ideais. Concebia a educação como uma formação moral do indivíduo por
meio de padrões. Para Durkheim, a moral representava um conjunto de valores que acontecia no espaço
social como um “[...] sistema de reglas que dirigen, o como um ideal que uno desea, em um caso como el
outro [...]” (DURKHEIM, 1998, p. 37). Também considerava que, o aprendizado da teoria e da prática
adestrava. Na sua concepção, “el adiestramiento inculca los hábitos, la educación las reglas. Las reglas no son
hábitos. Nosotros podemos practicar las reglas a pesar de no tener el hábito” (DURKHEIM, 1998, p. 148-149).

Desse modo, percebi que para o autor a função social da educação era evitar as contradições existentes entre
os interesses pessoais e os sociais, ou seja, demonstrar que os interesses individuais só se realizavam
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plenamente por meio dos interesses sociais (coletivos). Para sua convivência no grupo, o indivíduo respeitava
as regras comuns a todos, mas também abria mão de seus desejos para ser socialmente aceito. Assim,
Durkheim percebeu que sem educação a convivência social era impossível, uma vez que ela representa o
elemento adaptador e normalizador básico que integrava o indivíduo na sociedade, segundo suas
necessidades e aspirações ao mundo científico.

Outra obra de destaque para o discurso científico, trata-se da “Pedagogia general derivada del fin de la
Educación” de Herbart, cuja pretensão foi construir um ensaio destinado a explicar e fundamentar o complexo
e vasto fato educativo num corpo de doutrina. Seu estudo edificou o primeiro sistema da teoria educativa
diferente de Locke, Comenius, Rousseau e Pestalozzi, autores que se limitaram a encarar os tópicos da
educação sem atender a uma exposição de conjunto.

Herbart contribuiu para que a Pedagogia fosse formulada como uma Ciência, ou seja, organizada, abrangente,
sistemática, com fins e meios definidos. Dessa maneira, sua obra se constitui um estudo abrangente da vida
educativa, desde temas sobre a Didática Especial até as questões dos objetivos filosóficos e das relações da
educação com a vida e a cultura. Sua compreensão sobre uma teoria da educação interferia diretamente nos
processos mentais do estudante como meio de orientar sua formação. Para Herbart a educação representava
“los cuidados puestos em la formación del espiritu son essencialmente diferente de los que se refieren al
simple mantenimiento del orden [...]” (HERBART, 1983, p. 25).

Para entender Herbart pautei minhas análises nos conceitos de cultura, educação e instrução. Cultura é aquilo
que distingue o homem do universo social, ou seja, a capacidade que o homem possuía em intervir no
entendimento social. Educação diz respeito a todos os modos de se transmitir, reproduzir e produzir a cultura
para mais de um humano por meio da incorporação das práticas de uma dada cultura. Já instrução é o
processo de saberes sistematizados, os acondicionamentos de reflexos são adestramentos.

[...] todo aquello que se preseta al alumno como objeto de examen; compreende la
disciplina misma a la cual se somete, y ésta influye más eficazmente por el exemplo
de uma energia que mantiene el orden, que por la represion imediata de los
defectos, lo cual suele por la represión imediata de los defectos, lo cual suele
denominarse com el nombre sobradamente pomposo de correción de yerros
(HERBART, 1983, p. 13).

Para que esses conceitos possuíssem fundamentos, o tempo de Hertbart era o da natureza e da necessidade
do homem, mas com o afastamento do indivíduo do campo. Essa concepção produzia uma síntese metafórica,
onde a cultura se afirmava no espaço da cidade. Desse modo, a trilogia Física (adestramento), intelectual
(instrução) e moral (educação), caracterizavam os três pilares para se promover a educação.

Herbart era o primeiro pedagogo que trata a Pedagogia realmente como Ciência, ou seja, baseada numa
filosofia do funcionamento da mente, pelo seu caráter científico e por adotar a Psicologia o eixo central da
educação. Em outras palavras, este filósofo criou uma teoria da educação que interferia diretamente nos
processos mentais do estudante como meio de orientar sua formação moral.

As “Primeiras lições de coisas” de Calkin “propõem-se a firmar, e demonstrar practicamente ainda com mais
clareza, os princípios do verdadeiro ensino objectivo e as relações deste methodo de ensinar para os ramos
ordinários da instrução escolar”, além de “[...] orientar os professores, de modo que se saiam bem no seu
mister, [...]” (CALKINS, 1886, p. XXI e XXIV).

Segundo este autor, as lições de coisas eram “[...] o ensino pelo aspecto, pela realidade, pela intuição, pelo
exercício reflexivo dos sentidos, pelo cultivo complexo das faculdades de observação, como o destinado a
succeder triumphantemente aos processos verbalistas, ao absurdo formalismo da escola antiga” (CALKINS,
1886, p. VII).
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Calkins entendia que a observação era definitivamente a base de todo conhecimento e que “pelos sentidos
que nos advem o conhecimento do mundo material. Os primeiros objectos onde se exercem as nossas
faculdades, são as cosias e os phenomenos do mundo exterior” (CALKINS, 1886, p. 1).

Assim, compreendia que a primeira fase da inteligência era a percepção e “a educação ha de começar pela
cultura das faculdades perceptivas”. Dessa forma, a cultura proporcionava “occasiões e estímulos ao
desenvolvimento dellas, e fixar as percepções no espirito pelos meios representativos, que a palavra
subministra” (CALKINS, 1886, p. 1-2).

Nessa perspectiva, os sentidos, as sensações e a percepção “fornecem ao espírito os meios de comunicação
com o mundo exterior. Mediante sensações logra o entendimento a percepção dos objetos circunjacentes. A
percepção leva a concepções ou ideias, que a memória retem, ou evoca” (CALKINS, 1886, p. 4). Seu método
objetivo ou intuitivo ensinava “a ler principia, dirigindo a atenção dos alunos para algum objeto, cujo aspecto,
nome e uso lhes sejam familiares” (CALKINS, 1886, p. 436).

Todas as lições da obra foram aplicadas por meio de métodos instrutivos e ordenadas através da sucessão de
exercícios para o desenvolvimento de hábitos como: observação de objetos; comparação e combinação de
objetos; uso da palavra; entendimento abstrato e concreto de números; contagem; trabalhar com as quatro
operações matemáticas; apreensão de ensino gradual, repetições e de escrever.

Dessa maneira, o professor do ensino elementar acreditava que “o primeiro passo preparatório para a
educação das creanças convém que seja estudar a natureza do espírito e sua condição na puerícia, seus
modos naturaes de desenvolvimento e os processos melhor adaptados a disciplinar-lhe acertadamente as
faculdades”. Assim, os mestres e progenitores deveriam “[...] cultivar no menino os hábitos de observação
acurada, ensinando-o egualmente a agrupar as coisas semelhantes entre si” (CALKINS, 1886, p. 1- 4).

Nessa concepção, a experiência do método intuitivo permitiu a aquisição do conhecimento por meio da ciência
e seus pressupostos. Desse modo, o conjunto dessas obras permitiu reflexões sobre um novo tipo de
pensamento pedagógico que mobilizou um discurso científico para se viver em sociedade frente às novas
exigências do mundo.
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