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RESUMO

As primeiras décadas do século XX ficaram conhecidas pela efervescência de ideias relacionadas à teorização
do ensino focada no aluno, e que o colocavam no centro do processo de ensino-aprendizagem. Essas ideias,
no entanto, apesar de terem sido anunciadas como inovadoras pela Escola Nova, têm suas origens situadas
em séculos anteriores. É objetivo deste trabalho, analisar as características educacionais desse período, os
ideais defendidos por seus membros mais atuantes, relacionando os pontos destacados com as ideias de
autores de outros séculos, de modo a questionar o mito fundacional da Escola Nova, como sendo o primeiro
momento em que uma sistematização do ensino pode ser observada. Para a comprovação da hipótese aqui
referenciada, foram levantados dados relativos ao processo educacional durante as reformas pombalinas, bem
como nos séculos XIX e XX.
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ABSTRACT

The first decades of the twentieth century were known by the effervescence of ideas related to teaching
theory which focused on the student, and which placed him/her in the center of the teaching-learning process.
These ideas, however, despite being advertised as innovative by the “Escola Nova”, have their origins in
earlier centuries. This paper aims to analyze the educational characteristics advocated in this period, the
ideals proposed by the most active members, highlighting the main aspects and comparing them to the ideas
defended by authors from other centuries, in order to question the foundational myth defended by the
members of the “Escola Nova”, which situates it as the first time a systematized teaching can be observed. In
order to prove this hypothesis, data on the educational process verified in the pombaline reforms, and in the
nineteenth and twentieth centuries were raised.
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O estabelecimento do processo de escolarização brasileiro é um tema que ainda gera controvérsias, uma vez
que, com o movimento escolanovista do século XX, tentou-se criar um verdadeiro marco inicial em relação às
ações educacionais, tendo-se em vista a sistematização e democratização do ensino. Percebe-se, dessa
forma, uma tentativa em se criar uma “invenção de tradição”, conforme atesta Hobsbawn (2002), com a
intenção de colocar o movimento de 1930 como um mito fundacional da educação brasileira, com o objetivo
de apagar todas as ações verificadas em períodos anteriores, e que passaram a ser classificadas como
desorganizadas e ausentes de qualquer significação educacional. A historiografia defendida por Azevedo
(1996) foi por muito tempo eficaz, uma vez que a reprodução do seu discurso fez com que pouco se
produzisse sobre o Brasil Colônia, e a ideia de caos e retrocesso permanecesse na mente de alunos,
professores e pesquisadores. Nas palavras de Azevedo (1996),

Entre a expulsão dos jesuítas em 1759 e a transplantação da corte portuguesa para
o Brasil em 1808, abriu-se um parêntese de quase meio século, um largo hiatos que
se caracteriza pela desorganização e decadência do ensino colonial. [...] O que
surgiu foram aulas isoladas de matérias, fragmentárias e dispersas, que mal
chegaram a tomar aspecto de ensino sistemático (AZEVEDO, 1996, p. 545).

Antes de iniciar qualquer análise sobre a efetividade das ações educacionais presenciadas no século XVIII, é
importante entender o porquê da não aceitação das lutas setecentistas como efetivas e funcionais para a
evolução do sistema educacional brasileiro. Deve-se analisar, dessa forma, as ideias defendidas por Fernando
de Azevedo, as críticas recebidas pelo autor, bem como as reformas pombalinas da instrução pública, de
modo a desmistificar a ideia de retrocesso e de vazio do período colonial.

Ao narrar as supostas desventuras verificadas no Brasil após a queda do Marquês de Pombal, Azevedo (1996)
destaca que nada de valioso foi feito, afirmando que foi “esse estado de inorganização social que dificultou a
unificação política e impediu a consolidação educacional num sistema de ensino público, se não uniforme e
centralizado, ao menos subordinado a diretrizes comuns” (AZEVEDO, 1996, p. 556) e que se iniciou com as
ações do Marquês de Pombal e perduraram durante o século XIX.

Uma análise detalhada sobre o processo de escolarização, no entanto, deve ser verticalizado, com o objetivo
de traçar um paralelo sobre as ações verificadas no período de estudo e as suas correlações, de modo que o
processo reformador verificado no século XX possa ser melhor compreendido.

Muitos estudos começaram a ser realizados a partir da segunda metade do século XX, com o objetivo de
confrontar as premissas defendidas por Azevedo, no que se refere ao caos e vazio do século XVIII. Entre os
primeiros autores a questionar esse ideário azevediano, tem-se o trabalho de Laerte Ramos de Carvalho
(1978), que descreve as ações educacionais desenvolvidas durante o reinado de D. José I, demonstrando as
mudanças educacionais ocorridas no período em busca de uma modernidade que colocasse a educação sob a
responsabilidade do Estado e transformasse o professor em funcionário a serviço da coroa portuguesa. O
ideário iluminista e a busca pela felicidade e modernidade fizeram com que a coroa portuguesa, na figura do
Marquês de Pombal, percebesse o quão necessário era centralizar a educação e impor o português como
língua oficial em todo o reino.

Para Sebastião José de Carvalho e Melo, então ministro de D. José I, era necessário o total controle das
colônias portuguesas, o que só poderia ser conseguido com a utilização da língua portuguesa em detrimento
da língua geral. Os jesuítas começaram a ser vistos como inimigos de Portugal por se recusarem a ensinar
através do português, e pelo acúmulo de bens verificado nas colônias. Diante desse cenário, o futuro Marquês
de Pombal, apoiado pelos intelectuais da época, que também haviam entrado em contato com as ideias
iluministas europeias, deu início ao seu projeto de modernização do Estado, através de uma série de ações,
conhecidas como reformas pombalinas da instrução pública.

Em síntese, através das reformas pombalinas, os jesuítas foram culpados por todo o estado calamitoso do
Estado Português e pela criação “diabólica” que foi a língua geral. Os padres da companhia de Jesus foram
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expulsos dos territórios portugueses e a língua portuguesa foi imposta como única língua de acesso ao
conhecimento. O método inaciano foi acusado de ser maléfico ao ensino e todos os livros produzidos pelos
integrantes da companhia de Jesus foram queimados, com destaque para o manual do Pe. Alvarez. Em
substituição, o Novo Método deveria ser empregado, com regras claras e concisas, sem exageros e
rebuscamentos, com um número menor de regras e sem as exceções desnecessárias, o que traria leveza ao
método de ensino. “Era preciso despertar nos estudantes o gosto de aprender, motivando-os com meios
agradáveis e adequados à idade e ao progresso nos estudos de cada classe” (OLIVEIRA, 2010, p. 36). O latim
deixava de ser ensinado como língua viva, para ser encarada como língua morta, uma vez que o ensino não
se daria mais a partir do latim, e não haveria mais a exigência de que os alunos se comunicassem nessa
língua. Percebe-se, dessa forma, todo um processo de sistematização do ensino, que deixava de ser leigo, e
caminhava em direção a uma profissionalização, tão necessária para o entendimento do desenho atual do
sistema educacional brasileiro. É importante, analisando-se esse cenário, perceber que as necessidades da
época impunham que tal reforma fosse realizada, com o objetivo de desenvolver e fortalecer o Estado, o que
só seria possível a partir da educação, já que, no século XVIII, as preocupações com o estabelecimento e o
fortalecimento dos Estados-Nação eram as prioridades administrativas.

Todas as ações educacionais das reformas pombalinas visavam o estabelecimento de Aulas Régias, com
professores contratados pelo Estado, através de concursos públicos, com o objetivo de formar e preparar os
alunos para os estudos superiores. Não havia uma preocupação com a educação do povo, pois a ideia de povo
ainda era restrita, já que os índios precisavam ainda casar com portugueses para o seu desenvolvimento e a
sua “evolução”, e o negro ainda não era considerado como detentor de qualquer direito. Como povo, tem-se
apenas a presença dos portugueses, que estavam sendo preparados, através das Aulas de Fortificações, das
Aulas de Comércio e das Aulas Jurídicas, para a administração da coroa portuguesa. Não se pode, dessa
forma, exigir medidas mais populares dos reformadores do século XVIII, uma vez que tais necessidades não
existiam, e esse tipo de correlação e cobrança está muito mais próximo de um erro histórico em cobrar do
passado respostas para um presente que ainda não existia. O presentismo deve ser evitado nas pesquisas em
história da educação. Dessa forma, de acordo com Toledo (1995, p. 61), “o olhar do intérprete sobre o
passado é conformado por seu presente e pelas necessidades do presente, ou ainda pelas características ou
identidades que este reconhece no presente”. A história, diante dessa perspectiva, assume o papel de
referência para a ação do presente, o que leva a muitos erros de anacronismo, em que justificativas para
ações presentes são buscadas no passado, ou ações históricas são analisadas através de um olhar baseado
nos fatos presentes e de como a sociedade atual analisaria os eventos narrados.

O movimento da Escola Nova não só tentou apagar as ações desenvolvidas no século XVIII, como também
desprezou todas as ações verificadas no século XIX, e que contribuíram de sobremaneira para o
estabelecimento dos princípios norteadores do escolanovismo. Se o Século XVIII teve a sua importância em
iniciar um processo de institucionalização do ensino, o século XIX foi essencial pelas discussões educacionais
trazidas à tona e que inspiraram os reformadores do século XX. É fundamental, dessa forma, perceber, situar
e discutir essas ideias difundidas no dezenove para que as reformas propostas no século XX possam ser
melhor compreendidas, e para que não incorramos no erro de fortalecer o pensamento escolanovista de que
tudo que aconteceu anteriormente a 1920 merece ser descartado, por estar ausente de significação.

Mesmo quando Azevedo (1996) faz alguma referência sobre as discussões educacionais presentes no século
XIX, estas são geralmente associadas a um momento de falta de criatividade, em que as ideias europeias ou
norte-americanas são apropriadas em sua totalidade, sem que uma ressignificação fosse assegurada.
Trata-se, mais uma vez, de uma tentativa de estabelecimento de marcos temporais, uma vez que, quando
analisamos discussões levantadas por pensadores tais como Rui Barbosa e Tavares Bastos, percebemos uma
reflexão sobre as observações feitas e análise da conjuntura brasileira, do mesmo modo que acontecia
quando Anysio Teixeira, em contato com as ideias reformadoras de Dewey, buscava uma ressignificação que
pudesse contribuir para as discussões do século XX.

Tavares Bastos foi um pensador educacional que entrou em contato com as ideias do reformador americano
Horace Mann e do Francês Tocqueville, ambos grandes analistas situacionais do que acontecia nos Estados
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Unidos. Percebe-se, no entanto, através das análises feitas por Souza (2012), que em nenhum momento
observou-se uma transposição de ideias descontextualizadas para o Brasil. Bastos utilizou o que achou mais
proveitoso e descartou as ideias que julgavam não serem pertinentes para nossa realidade, refutando
qualquer tese de que o que houve no dezenove foi apenas uma apropriação de ideias sem reflexões ou
adaptações. Para Bastos, era primordial utilizar a educação para a elevação da moral do povo. “O
conhecimento era a chave para o bem e para o mal. Por isso era preciso ver adiante e saber que a educação
republicana não se faria somente pelo conhecimento intelectual, mas pelos valores que deveriam ser
adensados” (SOUZA, 2012, p. 109).

As memórias da menina Helena Morley (1998), no período de 1893 a 1895, nos dão um panorama do papel
que a escola desempenhava na vida novecentista. Tratava-se de uma oportunidade para seguir uma carreira
e ter certa mobilidade social, uma vez que, falando mais especificamente sobre o papel da mulher, a
educação tinha uma conotação de futuro quando era associada à escola Normal e a formação de professores,
considerando-se que uma das grandes preocupações dos reformadores da Escola Nova era a estruturação da
Escola Normal, para que as moças pudessem ser preparadas para assumir o professorado. De acordo com
Helena, ou ela arranjava um marido, ou a escola seria sua única opção de futuro, uma vez que era uma das
únicas oportunidades de trabalho formal para a mulher do século XIX. Era fundamental ir para escola e ser
professora, já que, em diversos momentos, a menina fala sobre as finalidades do ensino naquela época,
destacando que “todas ali só estudamos com tenção de ser professora (MORLEY, 1998, p. 228). Muitos dos
princípios educacionais defendidos na primeira metade do século XX estão presentes nas narrações da menina
Helena, que fala sobre a sua rotina estudantil, destacando o papel primordial da leitura, da intuição e das
aulas práticas em contrate com a decoreba, que deixava de ser o alvo dos professores. Esse ideário foi
reconhecidamente defendido como reformador do século XX, mas se constituíram como cerne das
preocupações e dos debates instaurados no dezenove, conforme retratado pela estudante.

Ao retratar a vida do imperador D. Pedro II, e seu affair com a condessa de Barral, Priore (2008, p. 40)
confirma esse cenário educacional do dezenove, mostrando que o homem do novecentos era quase um
enciclopedista, com conhecimento sobre várias áreas do saber, preocupado com o alimento do espírito, ou
seja, com as humanidades, de modo a ter “uma imaginação brilhante e uma conversação agradável”,
necessitando de uma educação diferenciada, que poderia ser considerada como um investimento para um
império em crescimento, ou seja, para a preparação dos homens que iriam estar à frente dos cargos de
destaque da sociedade. Percebe-se, através deste discurso, uma preocupação com a educação de uma elite
que ocuparia os postos da sociedade, preocupação esta que já vinha do século XVIII, que perpassará o XIX, e
que ainda estará presente no XX, mesmo sabendo ter sido um dos lemas do escolanovismo a democratização
e a popularização do ensino. Resta-nos saber, no entanto, de que democratização e de que popularização os
autores se referiam.

“Se em 20 houve propostas modernizadoras, seu sentido não foi o de acenar a
educação como forma de mobilidade e ascensão social para as classes populares.
[...], tais propostas privilegiaram não a satisfação de uma demanda da população e
sim a efetivação de um particular projeto da sociedade” (CARVALHO, 1998, p. 26).

Os objetivos dos escolanovistas, de acordo com a autora, não era o de popularizar a educação e levá-la a
todos, como forma de ascensão social, era a de diminuir as taxas de analfabetismo, preparando as classes
populares para o trabalho técnico, tendo sido esta uma das maiores preocupações da Escola Nova. A escola
seria, dessa forma, uma “instância de homogeneização cultural por via de inseminação de valores e da
formação de atitudes patrióticas” (CARVALHO, 1998, p.44), preocupada não com o crescimento do espírito e
dos valores liberais, e sim, em reproduzir modelos mais adequados às necessidades da pátria, já que o culto
do espírito continuaria destinado à elite, que teria acesso aos cursos superiores, tal como acontecia no século
XVIII, quando as escolas de ler, escrever e contar eram destinadas a todos os considerados cidadãos,
enquanto que as humanidades estariam destinadas àqueles em formação do perfeito negociante ou do
perfeito nobre.
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A trilogia do ler, escrever e contar foi também apresentada por Hébrard (2002) como o início da escolaridade
na França, havendo também razões religiosas para a sua consolidação, com o objetivo de “formar” o aluno,
ou seja, “instruí-lo nas verdades da sua religião. Para isso, era necessário fixar a ‘letra’ da doutrina e fazê-lo
memorizar exatamente, de maneira que os fieis não considerassem verdadeiras as proposições heréticas ou
sacrílegas” (HEBRARD, 2002, p. 43). Não havia nenhuma preocupação com a formação de nobres, e sim, a de
apenas prepará-los para as atividades de comércio corriqueiras.

Muitos dos pontos levantados pelos ditos pioneiros da educação têm suas raízes no século XIX, ou até mesmo
em séculos anteriores, o que comprova a tese aqui defendida de que o ineditismo das ações dos
escolanovistas deve ser questionado, como também deve ser questionada a tentativa de estabelecimento do
mito fundacional da escola nova e das tentativas em promover um apagamento das ações desenvolvidas em
séculos anteriores, no que se refere ao desenvolvimento educacional no Brasil. De acordo com Anderson
(2008), a história das civilizações é permeada por ações que têm o objetivo de “inventar” uma tradição,
criando justificativas para atos políticos e fazendo com que outros acontecimentos sejam esquecidos.

Como principais pontos do movimento dos pioneiros da educação, e que encontram discussões fervorosas
ainda no século XIX, destacam-se a preocupação com a democratização do ensino, bem como a educação
religiosa, moral e física. Acreditava-se ser um dos papeis da escola o de formar cidadãos ideais ao
desenvolvimento do estado, disciplinados através da atividade física e através dos valores morais inculcados
na criança. Neste cenário, as ideias religiosas serviam também como forma para preparar o aluno para seguir
normas e não desagradar a Deus, fugindo, dessa forma, do pecado e dos castigos trazidos.

Tavares Bastos, ao trazer para a discussão, no século XIX, as ideias defendidas por Horace Mann em
Massachusetts, coloca a questão moral como importante para a educação da criança, uma vez que esta
precisa ter o germe da moralidade implantado, já que as mentes e os corações das crianças são terrenos
férteis, e o conhecimento é considerado como “a chave para o bem e para o mal” (SOUZA, 2012, p. 109).

A educação como forma de acesso ao conhecimento técnico, bastante defendido pelos escolanovistas,
também esteve entre as discussões levantadas por Tavares Bastos, que defendia uma educação pública
generalizada, com implantação de escolas técnicas e agrícolas, pensando-se sempre na busca da moralidade,
e na unidade moral como uma forma de estabelecimento de um vínculo de identidade nacional (SOUZA,
2012).

Santos (2010, p. 20), ao analisar a obra de Rui Barbosa, chega à mesma conclusão, e afirma que o ensino
secundário sempre esteve associado ao ensino das elites, com foco na preparação para os estudos superiores,
enquanto que o ensino técnico aparece “como preparação dos filhos das camadas economicamente
desprovidas, para atender às necessidades do comércio e da indústria nascente”.

Os pensamentos de Dewey (2007), traduzidos amplamente por Anysio Teixeira, também representam as
ideias que surgiam no século XIX e que foram amplamente utilizadas pelos reformadores da Escola Nova.
Para este pensador educacional, o aluno deveria estar no centro de todos os objetivos do processo de
ensino-aprendizagem, pensando-se sempre no objetivo final e no planejamento como algo flexível e centrado
nas necessidades, aptidões e exigências pessoais dos alunos. Esses preceitos são os mesmos presentes no
pensamento escolanovista, postos como inovadores e pertencentes a uma intelectualidade do início do século
XX. Apesar dos escolanovistas defenderem um ensino profissional separado do das artes liberais, Dewey
inova e se diferencia dos demais pensadores, por acreditar na possibilidade de unir os dois tipos de
conhecimento, privilegiando o desenvolvimento do cérebro e das artes manuais, ao mesmo tempo. Apesar da
apropriação das ideias de Dewey pelos escolanovistas, esse pensamento foi colocado de lado, pois não
colaborava com a definição da educação e do seu papel moldador, definido anteriormente pela elite intelectual
do início do século XX. Para Dewey, a vida de lazer pode ser coadunada a um pensamento prático, mecânico
e ausente de conteúdo estético. Infelizmente

ainda prevalece a ideia de que a verdadeira educação liberal ou cultural não pode ter
algo em comum, pelo menos diretamente, com as relações industriais e de que a
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educação destinada às massas deve ser útil ou prática, no sentido de que opõe o útil
e o prático ao fomento da apreciação e da liberação do pensamento [...] O elemento
“utilitário” encontra-se nos motivos designados para o estudo, e o elemento “liberal”,
nos métodos de ensino (DEWEY, 2007, p. 39-40).

Além dos cursos técnicos supracitados, o legislador também discorria sobre a importância em preparar as
professoras através da escola Normal, e esta se constituía em uma das maiores preocupações dos
escolanovistas, que chegaram, inclusive, a desenhar um modelo de Escola laboratório, anexo à Escola
Normal, em que as normalistas poderiam fazer seus estágios, observando e ministrando aulas. Caberia ao
governo brasileiro, segundo Tavares Bastos, a estruturação e a aparelhagem das escolas normais,
considerando-se a importância da educação para a formação do país e o fato de que, através destes
estabelecimentos educacionais, os futuros profissionais do magistério seriam formados.

A defesa por uma escola pública e democrática é bastante controversa, tanto através dos ideários
escolanovistas (CARVALHO, 1998), quanto entre seus antecessores novecentistas (SOUZA, 2012), uma vez
que, nos dois casos, a democratização era apenas relativa, já que os pais, muito mais do que um direito,
tinham um dever de levar seus filhos à escola, para terem acesso a um ensino modelador de uma sociedade
idealizada. Tocqueville, um dos influenciadores do pensamento de Tavares Bastos, ao analisar a situação
educacional nos Estados Unidos, no século XIX, afirmava que

cabia aos magistrados municipais o dever de zelar para que os pais mandassem seus
filhos para a escola, com o direito de atribuir multas contra os que se recusassem. E,
se a resistência dos pais continuasse, a sociedade ficaria no lugar da família,
apossando-se dos seus filhos, retirando dos pais “os direitos que a natureza lhes
dera, mas que sabiam utilizar tão mal” (TOCQUEVILLEapud SOUZA, 2012, p. 248).

Percebemos, através da citação, que os ideias de democracia educacional e de educação para todos pode ser
questionado, uma vez que não havia a liberdade para colocar, ou não, os filhos nas escolas. Todos deveriam
ir para as escolas para que os índices de analfabetismos pudessem ser reduzidos. Da mesma forma, o tipo de
ensino já havia sido estipulado, com a predominância de cursos técnicos, destinados a preparar a mão de
obra necessária para o desenvolvimento do país.

Ao analisar os preceitos defendidos por uma corrente educacional, torna-se necessário, dessa forma,
investigar o modo pelo qual o processo educacional em questão estava sendo analisado em períodos
anteriores, tendo em vista a necessidade dupla em entender os princípios que regem as mudanças verificadas
e as correntes ideológicas em questão, e, ao mesmo tempo, desenvolver um espírito crítico no que se refere
às alegações que são sugestionadas, principalmente quando estão conectadas a uma ideia de se buscar e
fortalecer um mito fundacional de novas teorias, bem como de pressupostos teóricos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A análise do processo de institucionalização da profissão docente e de escolarização, no Brasil, requer um
estudo sobre o modo através do qual essas questões eram vistas e compreendidas, e de que forma mudanças
puderam, ou não, ser presenciadas.

A escolarização, segundo Julia (2000), está relacionada à transformação de saberes escolares em objetos de
estudo, respeitando-se o ambiente escolar, suas especificidades e a cultura escolar, uma vez que o
conhecimento escolar, conforme atesta Chervel (1991, p. 89) não é transposto das universidades, já que as
disciplinas se apresentam como “corpos de conhecimento, providos de uma lógica interna, articulados em
torno de alguns temas específicos, organizados em planos sucessivos claramente diferenciados e que
conduzem algumas ideias simples e precisas”.

Nesse contexto, a partir do momento em que houve a institucionalização do ensino, ou seja, o Estado
assumiu o controle educacional, regulamentando sobre normas, conteúdos, horários, seleções de alunos e
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concursos de professores, os conteúdos passaram a ser sistematizados e agrupados em áreas de saber,
estando a institucionalização e a escolarização caminhando de forma paralela.

O primeiro grande momento de reforma educacional reconhecido pela comunidade acadêmica está situado
nas primeiras décadas do século XX, ficando conhecido como movimento da Escola Nova, liderado pelos
Pioneiros da Educação. Os conhecimentos e princípios defendidos por esses intelectuais, e colocados como um
conjunto de conceitos inovadores, tiveram sua origem em séculos anteriores, conforme atestam as ideias de
Locke (1983) e Comenius (2002), revisitadas nos intelectuais do século XIX. O apagamento proposto pelos
escolanovistas do que havia sido feito anteriormente deve ser relativizado, uma vez que fica notória a
apropriação de discussões e conceitos anteriormente difundidos, o que faz com que o mito fundacional que se
tentou instaurar não tenha mais sustentação.

As ideias norte-americanas e europeias que influenciaram nossos pensadores não se constituem em mera
apropriação descontextualizada. Trata-se de um processo de análise do quadro educacional que era, então,
analisado, e apropriado, levando-se em consideração o contexto sócio-cultural do Brasil e as finalidades de
ensino que estavam em evidência e se constituíam no projeto maior de civilidade através da educação.

O movimento incorporou valores culturais da Europa e dos Estados Unidos.
Entretanto, essa incorporação não foi à marca de uma ingenuidade ou boa intenção
progressista equivocada dos reformadores, mas sim, uma percepção aguda das
possibilidades disciplinares dos novos métodos. (CARVALHO, 1998, p. 29)

Entre os fundamentos defendidos pelos escolanovistas, contidos nesse projeto maior de civilizar para o bem
do Estado, encontramos ideias que podem ser igualmente relacionadas às discussões do século XIX, e,
portanto, merecem ser referendadas como de fundamental importância para que o movimento dos pioneiros
da educação pudesse se concretizar no século seguinte. Destaca-se, dessa forma, a procura por uma
democratização do ensino, vista, no entanto, como relativa, já que, muito mais do que um direito, era um
dever do cidadão, e, sem o atendimento a esse preceito, a modernidade do Estado estaria prejudicada. A
ideia de educação para todos deve, também, ser questionada, e relacionada aos dois séculos aqui
referendados, já que esses “todos” estão enquadrados em uma educação técnica, com o objetivo de preparar
mão de obra especializada para a indústria nascente. Os altos postos ainda continuavam sendo destinados
para aqueles que conseguiam terminar seus estudos superiores, e se dedicavam às artes liberais.

A ideia de uma educação de civilidade estava pautada no tripé educação moral, religiosa e física, todas com o
objetivo de inculcar valores a serem seguidos pelos alunos, que estariam, dessa forma, sendo preparados
para reproduzir o ideário do modelo sócio-cultural vigente, através de uma política de obediência, de controle
do corpo e de respeito. Esses princípios não podem ser situados como pertencentes ao século XX, uma vez
que, a partir das discussões aqui propostas, fica evidente que tais ponderações faziam também parte das
preocupações da comunidade acadêmica do dezenove.

Por fim, destaca-se a preocupação com o método de ensino progressista dos escolanovistas, focado nas
habilidades do discente, na sua faixa etária, gostos, interesses, dificuldades e contextos compartilhados. O
aluno é visto como centro das preocupações educacionais, e o ensino passa a ser visto como algo
necessariamente lúdico, baseado em experiências práticas e laboratoriais, utilizando-se o pictórico e os jogos.
Essas características, no entanto, não podem ser relacionadas como inéditas e revolucionárias ou apenas do
período conhecido como Escola Nova, uma vez que desde os escritos de Locke (1983) e Comenius (2002) a
criança já havia sido colocada como centro das atenções e das preocupações educacionais, e os jogos e a
ludicidade já estavam em foco desde o século XVII, com as publicações desses autores, sendo retomados no
século XIX, conforme anteriormente descrito. Trata-se, dessa forma, de uma apropriação de ideias, e não de
uma formulação teórica inédita, o que não invalida ou desmerece os conhecimentos e as discussões
levantadas pelos pioneiros da educação, apenas possibilita que verdades postas como inquestionáveis possam
ser analisadas à luz dos métodos científicos da pesquisa em educação.
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