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RESUMO

O presente artigo tem por objeto de discussão o referencial bibliográfico básico da disciplina Estudos das
Teorias Educacionais, disciplina obrigatória do Doutorado em Educação, Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGED), da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e por objetivos analisar a contribuição da
disciplina para a discussão dos objetos de pesquisa das duas linhas do PPGED; refletir sobre a relação entre a
ementa, os objetivos e o conteúdo programático e o referencial bibliográfico adotado no período 2013.2 e
identificar pontos convergentes nas obras trabalhadas. Para tanto, recorreu-se a pesquisa bibliográfica e a
documental e a análise dessas fontes possibilitou concluir que o referencial bibliográfico básico é interessante
e rico, porém traz poucas contribuições para os objetos de estudos vinculados a linha Formação de
Educadores: Saberes e Competências.
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ABSTRACT

This article aims to discuss the basic bibliographic references discipline Studies of Educational Theories,
required subject of Educational Doctorate, Post Graduate Program in Education, of Federal University of
Sergipe and the objective was to analyze the contribution of the discipline to the discussion of research
objects of the two lines of the Post Graduate Program; reflect on the relationship between the menu,
objectives and program content and bibliographic reference adopted in the period 2013.2 and identify
convergent points in texts used. To this end, was used the bibliographic and documentary research and the
analysis of this sources led us to conclude that the basic bibliographic reference is interesting and rich, but
brings a small contribution to the objects of studies linked the Educator Training Line: Knowledge and Skills.
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I - INTRODUÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPPGED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) oferta,
desde o ano de 1994, o Mestrado e de 2008, o curso de Doutorado. Tem por objetivos preparar profissionais
da Educação para atividades próprias da investigação científica; desenvolver competências em pesquisa
educacional, qualificando profissionais da região nordeste; estabelecer o intercâmbio de cooperação
acadêmica com diversas instituições nacionais e estrangeiras, no sentido de aprofundar o trabalho de
pesquisa, a produção e a socialização do conhecimento e consolidar o papel da UFS como centro qualificado
de produção do conhecimento da região nordeste do Brasil[i]; carga horária de 1995 horas, 133 créditos e
tempo mínimo e máximo para conclusão, em uma variação de 36 meses (3 anos) a 48 meses (4 anos)[ii] e,
por área de concentração "História, Política, Sociedade", incluindo duas linhas de pesquisas: "História,
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Sociedade e Pensamento Educacional", cujo foco é os estudos sobre História da Educação Brasileira,
Sociologia e Filosofia da Educação, tendo por referência os intelectuais da educação, as instituições
educacionais, as práticas escolares e o pensamento educacional e, "Formação de Educadores: Saberes e
Competências", que desenvolve estudos sobre nexos, relações, contradições, possibilidades e determinações
sobre o projeto histórico, formação de educadores e organização do trabalho pedagógico, priorizando a leitura
crítica da realidade, análise do conhecimento produzido e apresentação de proposições para enfrentamento e
superação dos limites e desafios da prática pedagógica.

De acordo com o Regimento Interno do PPGED, aprovado pela Resolução nº 86/2012/CONEPE[iii], Capítulo III
- Do Programa de Pós-Graduação em Educação, Art. 16, “O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS
oferece dois níveis de Curso: Mestrado Acadêmico e Doutorado”. O parágrafo terceiro, deste artigo, e seus
determinam a grade curricular, com detalhamento das disciplinas e atividades obrigatórias e da
obrigatoriedade de realização de duas disciplinas optativas:

O Curso de Doutorado em Educação totaliza 44 créditos, assim distribuídos:

I. 1º semestre: Estudos das Teorias Educacionais (4cr) obrigatória;

II. 2º semestre: Problemas de Pesquisa em Educação (4cr) obrigatória;

III. 3º semestre: Seminário de Pesquisa (2cr), obrigatória;

IV. 4º semestre: Exame de Qualificação (20cr);

V. 5º semestre: Atividade Programada I (2cr);

VI. 6º semestre: Atividade Programada II (2cr);

VII. 7º semestre: Atividade Programada III (2cr);

VIII. 8º semestre: Tese,

IX. Optativa: 2 disciplinas (4 cr cada) feita a qualquer período anterior a defesa.

Dentre o universo de disciplina ofertada pelo PPGED, o presente artigo tem por amostra e objeto a disciplina
Estudos das Teorias Educacionais, com foco no referencial teórico básico trabalhado no período 2013.2
constituído pelas 15 obras clássicas a seguir detalhadas: De Pueris (Dos Meninos). A civilidade Pueril
(ROTTERDAM, s/d); O Príncipe (MAQUIAVEL, 2010); Didática Magna (COMENIUS, 2002); Emilio ou Da
Educação (ROUSSEAU, 2004); Verdadeiro método de estudar (VERNEY, 1991); Ensaio acerca do
entendimento humano (LOCKE, 1983); Instrução pública e organização do ensino (CONDORCET,
1943); Cartas sobre Educación Infantil (PESTALOZZI, 2006); Educação: intellectual, moral e physica
(SPENCER, 1888); Educación y Pedagogia: ensayos e controvérsias (DURKHEIM, 1995); Pedagogia
general derivada del fin de la Educación (HERBART, 1983); Primeiras lições de coisas (CALKINS,
1886); Democracia y Educación: uma introduccion a La Filosofia de La Educación (DEWEY, 1998); A
Criança (MONTESSORI, 2003) e Desenvolvimento econômico, Educação e educabilidade (CASTRO,
1972) na perspectiva de analisar a contribuição da disciplina para a discussão dos objetos de pesquisa das
duas linhas do PPGED. Tem também a intencionalidade de encontrar respostas para as duas questões que
acompanharam o transcurso da disciplina e foram essenciais para a identificação do tema e delimitação do
objeto de estudo: Existe relação entre a ementa, os objetivos, o conteúdo programático e o referencial
bibliográfico adotado em 2013.2?
E qual a contribuição da disciplina para a discussão dos objetos de pesquisa das duas linhas de estudo do
PPGED?

Para dar conta dos objetivos e das questões norteadoras recorreu-se a pesquisa bibliográfica e a documental,
por meio da bibliografia básica da disciplina e dos fichamentos das obras[iv] e do plano de curso 2013.2,
respectivamente e estruturamos o artigo em duas partes. A primeira intitulada “Estudos das Teorias
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Educacionais: reflexões à luz dos objetos, objetivos, fontes, principais conceitos e palavras-chave do
referencial bibliográfico básico 2013.2”; a segunda denominada “Estudos das Teorias Educacionais: novas e
velhas reflexões”, além da introdução e considerações finais.

II – ESTUDOS DAS TEORIAS EDUCACIONAIS: reflexões à luz dos objetos, objetivos, fontes,
principais conceitos e palavras-chave do referencial bibliográfico básico 2013.2

A disciplina, objeto de estudo, tem um estreito vínculo com a linha História, Sociedade e Pensamento
Educacional e mesmo estando previsto, no Regimento Interno do PPGED, a oferta no primeiro semestre,
efetivamente esta vem sendo ofertada no segundo semestre e a disciplina Problemas de Pesquisa em
Educação no primeiro semestre. Ouso inferir que essa permuta deve-se ao fato da ementa e do conteúdo
programático da segunda disciplina contribuírem para uma melhor compreensão e apreensão dos conteúdos
trabalhados em Estudos das Teorias Educacionais que tem por ementa:

Estudo dos discursos pedagógicos de intelectuais dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e
XX a respeito do conhecimento e da cognição humana. Configuração da Pedagogia e
da escola contemporâneas. 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[v].

As discussões sobre as tendências analítica e histórica, tendo por referência as obras de Bombassaro[vi]
(1992), Franco[vii] (1988), Filho e Gamboa[viii] (2009), e dos enfoques teóricos positivismo, fenomenologia,
materialismo histórico dialético, pesquisa histórica, história cultural, pesquisa filosófica, sociologia
compreensiva e Metodologia artística/Investigação Educativa baseada em Artes Visuais/Arts based
educational research[ix], com ênfase na ideia fundamental, principais contribuições e críticas e nos
significados: racional/teórico, histórico/prático, objetivo/subjetivo, sujeito/objeto, validade e linguagem,
travadas em Problemas de Pesquisa em Educação foram fundamentais para a compreensão das obras
trabalhadas em Estudos das Teorias Educacionais, do conteúdos programático “Reflexões sobre o discurso
pedagógico da Era Moderna; Matrizes do discurso pedagógico contemporâneo; Origens do discurso da
Pedagogia científica; A Pedagogia do século XX”[x], bem como para o alcance dos objetivos detalhados em
seu Plano de Curso.

1. Estudar os discursos pedagógicos de intelectuais dos séculos XVI a XX;

2. Compreender a configuração da Pedagogia e da escola contemporâneas;

3. Compreender como e porque a Biologia, a Sociologia, a Filosofia, a História, a
Psicologia, a Economia e a Ciência Política foram importantes para a constituição do
discurso pedagógico contemporâneo;

4. Analisar a adoção dos métodos e instrumentos científicos para a produção e
distribuição dos saberes na escola.

A disciplina foi desenvolvida por dois professores doutores que conduziram os 16 encontros[xi], com a
presença dos dois ou de apenas um, e a adoção de seminários subsidiados pelos fichamentos das 15 obras do
referencial bibliográfico básico, sob a responsabilidade da turma, porém conduzido por um dos discentes,
aulas expositivas, leituras e elaboração de um artigo final, sendo todos esses procedimentos metodológicos
objetos de avaliação.

Na construção dos fichamentos foi adotado um modelo, definido pelos docentes, com vistas a identificar
objeto, objetivos, metodologia, fontes, principais conceitos, principais conclusões, comentário pessoal e
palavras-chaves das obras, questões essenciais à reflexão sobre a relação entre a ementa, os objetivos, o
conteúdo programático e o referencial bibliográfico e a identificação dos pontos convergentes nas obras
trabalhadas.
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As obras trabalhadas têm, majoritariamente, por objeto de estudo a educação e a pedagogia, trabalhados a
partir da tendência analítica e dos enfoques teóricos positivismo e história cultural, prioritariamente. Alguns
autores delimitam o objeto, ao trabalharem com uma dimensão específica dos referidos dos mesmos.
Rotterdam trabalha com o processo educativo; Condorcet com a instrução pública; Pestalozzi e Montessori
refletem sobre a educação e a pedagogia infantil, respectivamente; Rousseau e Calkins com propostas
educacionais com ênfase na condição humana e na instrução primária; Spencer tem por objeto a filosofia da
educação e Castro a relação entre o desenvolvimento econômico e a educação. As obras de Maquiavel e Locke
se distanciam um pouco da discussão sobre a educação e a pedagogia, visto que tem por objeto as
estratégias para organização, manutenção e preservação do principado e do poder e o entendimento humano,
respectivamente.

Das 15 obras, 13 tem por objetivos analisar os princípios e as características dos processos educativos que
vigoravam nos períodos históricos analisados; criticar os métodos pedagógicos, educacionais e a instrução
vigentes, apontando limites e possibilidades (VERNEY; SPENCER; DEWEY) e apresentar “novas” propostas
educacionais (ROUSSEAU; SPENCER; HERBART; DEWEY; CALKINS, DURKHEIM) direcionadas aos nobres
(ROTERDAM; MAQUIAVEL), a todos (COMENIUS), a instrução pública (CONDORCET), a educação infantil
(PESTALOZZI; MONTESSORI). As obras de Locke e Castro apresentam objetivos que tem relação com a
educação, porém diferenciam-se das demais por investigar a origem, certeza e extensão do conhecimento
humano, no caso de Locke e por analisar o nexo entre educação e crescimento econômico por meio de
análises sobre a contribuição dos estudos de rentabilidade de investimentos educacionais para a compreensão
do processo de desenvolvimento econômico, no que se refere a Castro.

Para dar conta dos objetos de estudos e dos objetivos, os autores trabalharam com pesquisa bibliográfica e
histórica em obras clássicas[xii], escrituras sagradas e sermões; experiências vividas por alguns autores
(MAQUIAVEL); observação da natureza e do desenvolvimento do homem (PESTALOZZI; MONTESSORI;
ROUSSEAU), experimentação e com um conjunto de conceitos, sendo a educação, o conceito que está
presente na maioria das obras.

Fonte de sabedoria. (COMENIUS, 2002)

[...] Tudo o que não temos ao nascer, e de precisamos adultos, é-nos dado pela
educação. Essa educação nos vem da natureza, ou dos homens, e de coisas [...]
Sendo portanto a educação uma arte [...]. (ROUSSEAU, 2004, pp. 10-11).

[...] no consiste em um cierto número de advertências y correcciones, de
recompensas y castigos, de ordenes y mandatos que se siguen unos a otros sin
unificación de esfuerzos y sin uma técnica adecuada [...] suponer uma
ininterrumpida cadena de medidas a tomar que derivan de um mismo principio, a
saber, el conocimiento de las invariables leyes de nuestra naturaleza; uma serie de
actitudes adoptadas por un espíritu constante – el espíritu de buena voluntad y de
firmeza – y que llevan a um mismo objetivo, a saber, la elevación de la persona a la
verdadera dignidad propia de um ser espiritual. (PESTALOZZI, 2006, p.63).

[...] meio mais certo de influir sobre o caracter [.,.] tem por objecto provêr
directamente á conservação de nós mesmos [...]. (SPENCER, 1888, pp. 21-24).

[...] es una cosa eminentemente social. Es social por su fin. Lejos está de que tenga
por objeto realizar la naturaleza individual del hombre en general; ella varía de una
sociedad a outra [...] lejos de tener simplesmente pó fin desarrollar al hombre tal
como sale de las manos de la naturaleza, tiene por objeto extraer de allí un hombre
enteramente nuevo; crea que no existe, salvo en el estado de gérmen indiscernible:
el ser social [...]. (DURKHEIM, 1995, pp. 17-18).
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[...] processo de formação moral e cívica, a estruturação - interna e externa – da
personalidade [...]. (HERBART, 1983, p. vii).

[...] uma necessidade da vida humana, ocorrendo em qualquer sociedade, desde as
primitivas. A educação visa manter e renovar a comunidade, operando a transmissão
da experiência e a reconstrução de práticas e valores coletivos [...]. (DEWEY, 1998,
p. 9);

[...] processo de formar disposições fundamentais, intelectuais e emocionais perante
a natureza e nossos semelhantes [...]. (DEWEY, 1998, p. 82).

[...] deve começar na época do nascimento. È evidente que a palavra educação não
se emprega no sentido de ensinar mas de facilitar o desenvolvimento psíquico da
criança. (MONTESSORI, 2003, p. 60).

A instrução, concebida como “todo conhecimento das coisas, das artes e das línguas” (ROUSSEAU, 2004, p.
55) e “[...] processo de aquisição e acumulação de conhecimento [...]”. (HERBART, 1983, p. vii) e, o
conhecimento, conceitos diretamente relacionados com a ementa da disciplina, objeto de discussão, são
discutidos em várias obras.

[...] há conhecimentos de valor intrínseco; conhecimento de valor quase intrínseco, e
conhecimentos de valor convencional [...] valor intrínseco: influíam na vida humana
da ha dez mil annos, como agora influem [...] quase intrínseco: porque existe
realmente para nós e para as outras raças cujos idiomas nascem das mesmas
fontes; mas que viverá sómente o espaço de tempo que elles viverem [...] valor
convencional: não tem nem a mais remota influencia em nenhuma das nossas
acções; e tem apenas a utilidade de nos livrar das desgraciosas criticas com que a
opinião publica avalia aquillo que desconhece [...]. (SPENCER, 1888, pp. 22-23)

[...] o que é assumido sem questionar, o que é aceito sem discussão em nossos
intercâmbios com os outros e a natureza em dado momento [...] é uma percepção
das conexões de um objeto que determinam sua aplicabilidade em dada situação
[...]. (DEWEY, 1998, pp. 54- 68).

Aliado aos conceitos Educação, Instrução e Conhecimento, foi trabalhado os conceitos: principado; principado
civil, principado eclesiástico, virtude, homem, concebido por Rousseau (2004, p. 53) como, “criatura racional,
criatura senhora das criaturas e criatura feita à imagem de seu criador e para seu deleite”, costumes, religião,
natureza, felicidade, compreendida como: “[...] A felicidade do homem nessa terra não passa portanto de um
estado negativo; deve-se medi-la pela menor quantidade de males que sofre [...] Ela consiste, certo, em
diminuir o excesso dos desejos sobre as faculdades e a pôr em perfeita igualdade o poder e a vontade [...]”
(ROUSSEAU, 2004, p. 62), imaginação, retórica, razão, juízo, ideia, máximas, sensação, entendida por “[...]
fonte da maioria de nossas idéias, bastante dependente de nossos sentidos, dos quais se encaminham para o
entendimento [...]” (LOCKE, 1983, p. 159), reflexão, operações, percepção, memória, vista por Locke (1983,
p. 177) como “outro modo de retenção consiste no poder de reviver em nossas mentes aquelas ideias que,
após serem impressas, desaparecem, ou parecem ter sido postas de lado, longe da visão [...] se assemelha a
um armazém de ideias [...]”.

Os conceitos desenvolvimento, amor materno: “[...] fuerza principal em La educación más temprana, y que el
móvil originario de ésta es el afecto”. (PESTALOZZI, 2006, p. 54), educação moral, infância, sociedade,
psicologia: “[...] ciência que fornece o conhecimento da natureza do homem [...] dá-nos o homem no seu ser
[...] [...] primeira ciência do educador, ainda que de modo algum completa, seria a Psicologia na qual
estivessem assinaladas a priori todas as possibilidades das emoções humanas [...]”. (HERBART, 1983, pp.
VI-15), pedagogia, vista por Herbart (1983, p. 16) como “a ciência que o educador precisa para si mesmo

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/estudos_das_teorias_educacionais_reflexoes_a_partir_do_referencia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



[...]”, ensino, lições de coisas, filosofia, razão, conduta moral, adulto, amor, instinto materno, saúde, ordem
das coisas, teoria, custo social e inteligência, também foram discutidos no referencial bibliográfico básico.

Educação, criança, instrução, conhecimento e amor constituem as principais palavras-chaves, por se
constituírem nos conceitos trabalhados na maioria das obras e que tem uma relação direta e explícita com a
ementa e o conteúdo programático da disciplina em discussão.

III – ESTUDOS DAS TEORIAS EDUCACIONAIS: novas e velhas reflexões

Em todas as obras há conclusões e defesas radicais sobre os conceitos Educação, Criança, Instrução,
Conhecimento e Amor por se constituírem nos principais objetos de discussão e palavras-chave e serem
essenciais ao alcance dos objetivos dos textos, em especial a discussão sobre processo educativo, métodos
pedagógicos, educacionais e a instrução vigente.

Segundo Rotterdam (s/d), a educação é um elemento central no processo de transformação do animal
humano em homem e deve ter por características: eliminação de procedimento violentos e/ou uso em caso
extremo; quanto mais cedo o acesso à educação maior é a possibilidade de assimilação; aprende-se pela
imitação (especialmente outras línguas); a educação é tarefa dos pais, especialmente do pai, dos tutores e
dos professores; a educação aperfeiçoa a natureza e educa para o correto uso dos bens materiais; a criança
não deve ser negada a educação porque o futuro depende dos antecedentes educacionais; ser professor,
tutor ou preceptor é uma missão, um ato de amor, de desvelo pelo ser humano e todo processo educativo
deve ser pautado pelo alinhamento cultural de cada contexto e época.

Comenius defende a existência de escolas ao afirmar que:

Como tantos os homens quanto às questões humanas se mutiplicaram, raros são os
pais que sabem ou podem educar os filhos e que têm tempo suficiente para isso:
felizmente, já há tempos firmou-se o hábito de confiar muitos filhos em conjunto a
pessoas escolhidas para instruí-los, pessoas eminentes pela cultura, pela austeridade
dos costumes [...]. (2002, pp. 83-84).

[...] as escolas são as oficinas da humanidade: elas transformam os homens em
homens de verdade, ou seja, (visando os fins estabelecidos): 1) uma criatura
racional; 2) uma criatura senhora das criaturas (inclusive de si mesma); 3) uma
criatura deleite de seu criador. Isso acontecerá se as escolas se esforçarem por
tornar os homens sábios na mente, prudentes nas ações, piedosos no coração”.
(2002, p. 96).

Para Rousseau (2004, p. 42), “A educação do homem começa com o seu nascimento; antes de falar, antes de
compreender, já ele se instrui [...]”; os professores/tutores devem tratar a criança/aluno de acordo com a
idade; o grande segredo da educação “[...] consiste em fazer com que os exercícios do corpo e os do espírito
sirvam mutuamente de distração (2004, p. 221) e “O homem não pensa naturalmente”. Pensar é uma arte
que se aprende como todas as outras, e até mais dificilmente [...]”. (2004, p. 480).

Condorcet (1943) defende a necessidade de uma escola que ofereça ensino gratuito, por entender que a
construção de uma nova sociedade necessita de uma nova forma de instrução pública e Pestalozzi afirma que
a educação tem a tarefa de estimular e entendimento e os melhores sentimentos da natureza humana. “[...]
la educación primera el implantar em los niños pequeños unos intereses que estimulen el uso de su
entendimiento y que, al próprio tiempo, se den la mano com los sentimientos mejores de la naturaleza
humana.” (2006, p. 112)

Para Spencer a finalidade da educação é preparar o homem para a vida, conforme citação: “[...] Preparar-nos
para a vida completa é o fim da educação; e a maneira racional de julgar um systema de educação é saber
em que grau preenche elle este fim” (1888, p. 20); a escola não dá importância ao que é necessário a vida; o
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sucesso e/ou insucesso dos métodos educacionais e pedagógicos é uma consequência da forma como são
aplicados; deve-se imputar os defeitos e as dificuldades da educação doméstica aos pais e as crianças, pois
para o mesmo,

[...] O erro dos que discutem as questões da educação domestica consiste em
atribuir todos os defeitos, em imputar todas as dificuldades ás creancas e nenhumas
aos paes [...] A verdade é que as dificuldades da educação moral tem uma dupla
origem, e algumas provém ao mesmo tempo dos paes e dos filhos [...] (1888, pp.
154-156).

Spencer (1888, p. 202) deixa claro que educar bem não é uma tarefa simples “[...] antes pelo contrario é
uma obra difícil e complexa; é o mais árduo encargo da vida adulta [...]” e a educação deve preparar as
crianças para a luta intelectual e física visto que: “[...] Torna-se, pois, d’uma importância particular o educar
as creanças de modo que somente sejam aptas para sustentar a lucta intellectual que as aguarda, mas que
possam também supportar physicamente a excessiva fadiga a que serão submettidas.” (1888, p. 212).

Durkheim estabelece uma relação entre a educação e a pedagogia; compreende a disciplina escolar como
uma condição essencial à disciplina social; defende que a criança deve ser preparada para vida, respeitando a
individualidade de cada um, tarefa dos pais e professores, e que existe intelectualidade na criança ao afirmar
que “[...] realmente existe una primeira fase en la vida intelectual, período característico de la intelectualidad
del pensamiento infantil [...].” (1995, p. 141). Para este autor, os conteúdos a serem ensinados provêm de
duas fontes: “[...] a) las que se derivan del contacto con las cosas (las ciências), y b) las que emanan del
contacto con los hombres (las humanidades) [...]” (1995, p. 131).

De acordo com Herbart a experiência é uma grande fonte de produção do conhecimento, porém é
imprescindível olhar para outras ciências experimentais, pois, “por natureza, o homem chega ao
conhecimento através da experiência e ao interesse através do convívio. A experiência, ainda que nossa
mestra durante toda a vida, só contribui, no entanto, com uma parcela mínima do grande todo [...]”. (1983,
p. 76) e a aprendizagem depende do educador, do educando, das experienciais e das oportunidades que se
apresentam a esses atores.

Calkins faz críticas à educação vigente quando condena o ensino intuitivo e afirma:

[...] De feito, o que até hoje se distribue em nossas escolas de primeiras lettras, mal
merece o nome e ensino. Tudo nellas é mechanico e estéril: a creança, em vez de
ser o mais activo collaborador na sua própria instrucção, como exigem os cânones
racionaes e scientifícos do ensino elementar, representa o papel de um recipiente
passivo de formulas, definições e sentenças, embutidas na infância e poder de meios
mais ou menos compressivos. (1886, p. VI).

Para este autor (1886, p. 2), “o mais natural e saudavel incentivo para obter, entre creanças, a attenção e a
aquisição de conhecimentos, é associar a recreação ao ensino [...]” e as aulas das séries iniciais,
denominadas de “primeiras lettras”, configuram o fase mais importante da educação.

Dewey (1998) e Castro (1972) concebem a educação como uma ferramenta necessária para o
desenvolvimento do homem e o crescimento da sociedade. Para Dewey (1998, p. 11), o objetivo da educação
é “[...] habilitar os indivíduos a continuar sua educação – ou que o objeto ou recompensa da aprendizagem é
a capacidade de desenvolvimento constante [...]” e, segundo Castro (1972, p. 80), “[...] Para aqueles que
são educáveis, a educação torna-se a chave da mobilidade social e também a maneira mais eficiente de
aumentar a produtividade do trabalho”.

Comenius (2002), Durkheim (1995) e Montessori (2003) trazem algumas conclusões do conceito criança.
Para Comenius (2002), a criança é capaz de aprender por ter receptividade reflexiva e crítica; Durkheim
(1995, p.23) afirma que,
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La infancia se caracteriza, en todo, por esta inconsistência misma de su naturaleza:
la ley del crecimiento. Presenta al educador un ser no formado, una obra inacabada,
un producto incloncluso, un hacerse, un comienzo de ser, una persona en via de
formacíon [...].

E para Montessori (2003, p. 19),

Os progressos realizados, em poucos anos, no que respeita à criança e educação de
crianças, foram tão rápidos e surpreendentes que devem ligar-se mais a um
despertar de consciência que à evolução das condições de vida. No último decênio do
século XIX não houve sòmente progresso devido à higiene infantil, mas viu-se a
personalidade da criança alcançar novos aspectos, tomando a mais alta importância.

No que tange ao conceito instrução, Rousseau (2004, p. 142) e Verney (1991, p. 24) concluem que “a
instrução das crianças é uma profissão em que é preciso saber perder tempo para ganhá-lo [...]” e “[...] tanto
a tragédia a comédia são ‘uma instrução que se dá ao povo em alguma matéria [...]", respectivamente.

As principais conclusões sobre o conceito conhecimento estão na obra de Locke. Para esse autor (1983, p.
267), o “conhecimento consiste na percepção do acordo ou desacordo de duas ideias. Parece-me, pois, que o
conhecimento nada mais é que a percepção da conexão e acordo, ou desacordo e rejeição, de quaisquer de
nossas ideias [...]”.

De Herbart (1983, p. 35) vem às conclusões sobre o conceito amor, que para o mesmo, “o amor baseia-se na
harmonia dos sentimentos e no hábito, a partir do qual se explica de imediato como é difícil para um estranho
conquistá-lo”.

IV – CONSIDERAÇÕE FINAIS À LUZ DOS COMENTÁRIOS PESSOAIS

A releitura do referencial bibliográfico básico e do plano de curso da disciplina Estudos das Teorias
Educacionais possibilitou, em um primeiro momento, o resgate das principais contribuições das obras; num
segundo, identificação de pontos convergentes; em um terceiro momento, a apreensão da relação entre a
ementa, os objetivos e o conteúdo programático e o referencial bibliográfico adotado no período 2013.2 e, a
contribuição da disciplina para a discussão dos objetos de pesquisa das duas linhas do PPGED.

1 – Principais contribuições das obras:

• Colocar a criança como elemento central e compreender a educação como um caminho para o
aperfeiçoamento do homem, visto que, segundo Erasmo (s/d, p. 11), “[...] o homem não nasce
homem, torna-se homem [...]”

• A atualidade da proposta apresentada por Maquiavel (2010) para a organização, constituição,
manutenção e preservação dos principados hereditários e novos em função de: ter, entre outras
premissas, a utilização dos pobres como massa de manobra; a manutenção do poder hegemônico dos
nobres (príncipes) e da condição de pobreza da população; para manter-se no poder, o príncipe deve
conceber e implementar estratégias no sentido de manter uma relação de dependência entre os
cidadãos e o Estado e entre os cidadãos e o mesmo e mantê-los fiéis ao Estado, em toda e quaisquer
situação; o poder bélico do Estado, as instituições militares e a guerra são essenciais à manutenção e
preservação do poder hegemônico, tal como no mundo contemporâneo e os príncipes de Maquiavel,
assim como os governantes da atualidade, devem ter máscaras, saber dissimular e manter uma
distância entre o discurso e a prática.

• A compreensão de que a educação/formação deve ser iniciada na primeira infância, entre outras razões
porque no homem é sólido e duradouro apenas o que foi absorvido na primeira idade e é muito
perigoso deixar de infundir no homem, desde o berço, regras salutares de vida; é de responsabilidade
dos pais, preceptores, pedagogos, mestres e professores; deve ocorrer em espaços públicos (escolas,
ginásios, institutos, auditórios, colégios, academias) e a divisão da educação em ciclo, considerando a
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idade, a localização geográfica, os livros, os conteúdos a serem trabalhados e a finalidade, apresentada
por Comenius (2002).

• Os princípios que norteiam a educação do homem, segundo Rousseau (2004): liberdade regrada
(vigiada); autoridade do adulto; respeito ao período de desenvolvimento físico e emocional (respeito à
natureza humana); vivência de experiências; conhecer o temperamento particular da criança; educar
no campo, longe dos maus costumes das cidades; ensinar a criança o que tem sentido; castigo como
consequência de má ação; imitação/exemplo; utilidade do que se está aprendendo; paciência; usos dos
sentidos; realização de atividades físicas (ginástica); exposição a situações desagradáveis; clareza e
simplicidade; recompensa pelo alcance de metas.

• A proposta de Verney (1991) para uma verdadeira retórica composta por um conjunto de regras, a
exemplo de: ser em português facilitar o entendimento e a inteligência; ter uma única ideia; usar
figuras; estudar a natureza; estudar o caráter das paixões; falar naturalmente; proporcionar o estilo ao
argumento que se trata; saber utilizar com prudência e inteligência os três gêneros de eloquência
(sublime, simples e medíocre) e usar com moderação as expressões.

• A afirmação de Locke (1983) de que a capacidade de conhecer é que é inata e não o conhecimento e
que os homens têm princípios diferentes para dirigir suas ações.

• Os princípios pestalozziano da educação infantil: amor materno – força principal da educação e meio
dominar os impulsos instintivos da criança; envolvimento da mãe – essencial no processo educativo;
primeira educadora, mesma a que tem pouco conhecimento e que foi privada da formação; as mães
devem atender ao filho de um modo sempre igual e com base nas mesmas normas; família possui uma
função educativa; a educação deve ser em cada momento, harmônica e completa; o melhor meio de a
criança aprender é “descobrir por si mesmo”; cultivar na criança o hábito da reflexão (ensinar a
pensar) e educar sua inteligência (saber significa entender); superação do memorismo (decorar) por
meio da compreensão e da intuição; o desinteresse da criança com o ensino deve-se ao educador, visto
que o mesmo não está sabendo aproveitar e cultivar o interesse espontâneo da criança para o
aprendizado; ginástica – importante no desenvolvimento físico e moral da criança e música – exercício
para o desenvolvimento dos sentidos e uma ferramenta educativa.

• Importância, para Spencer (1888), das ciências, sejam as abstratas (matemáticas), abstrato-concretas
(mecânica, química e física) e as concretas (astronomia, geologia, biologia e sociologia) no
desenvolvimento humana, no progresso e na vida e, os princípios dirigentes de seu método
educacional: a) proceder do simples para o composto e fundamentado; b) do indefinido para o
definido; c) do concreto para o abstrato; d) ir de acordo, no modo e ordem seguida, com a educação
da humanidade, historicamente considerada; e) do empírico para o racional; f) animar como todas as
suas forças o desenvolvimento espontâneo; g) acreditar que há nas crianças uma excitação agradável
e espontânea para o conhecimento.

• A compreensão de Durkheim (1995) sobre a educação como uma ação social, que sofre influência do
contexto político, econômico e social, variando de uma sociedade para outra, da sociedade como uma
esfera que é externa e interna ao indivíduo, o indivíduo faz a sociedade e é feito por ela e da
universidade como estabelecimento de educação e a serviço da sociedade

• Compreensão de Calkins (1886) sobre a educação doméstica como a primeira educação e das ações
ver, comparar, agrupar os vocabulários como determinantes para o conhecimento exato das coisas.

• Apresentação, por Dewey (1998), de duas perspectivas de educação: liberal, mental e superior
direcionada aos patrões/aos capitalistas e a vida intelectual e uma educação básica, prática, mecânica,
racional e inferior, direcionada aos empregados/aos trabalhadores e compreensão do conhecimento
como um processo externo/objetivo e interno/subjetivo e psíquico.

• A visão montessoriana no que se refere à criança como o princípio central do método educacional;
apresentação dos desvios provocados pelos adultos nas crianças (fuga, barreira psíquica,
afeição/submissão ao adulto, posse, poder, complexo de inferioridade, medo, mentira) e a relação
entre os desvios físicos e psíquicos.

2- Pontos convergentes
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• A compreensão das leis da natureza como um guia essencial no desenvolvimento humano e que não
deve ser desconsiderada na educação, visto que a solução dos problemas pedagógicos pode ser
encontrada na averiguação da natureza humana.

• A discussão sobre a infância, enquanto uma etapa/fase do desenvolvimento humano (físico e moral),
defesa do cuidado com a criança como algo prioritário para o adulto e do uso dos conhecimentos da
psicologia na educação da criança.

• O conteúdo estudado tem que ter sentido e significado para a criança, portanto, o ensino deve partir da
experiência, do concreto, da realidade; despertar a imaginação e as inclinações do coração e ser uma
atividade agradável, prazerosa e envolvente.

• Defesa da abolição total da violência e de práticas autoritárias no cuidado com a criança e no processo
educativo, pois o temor e a violência não contribuem para a formação da criança. Comportamentos
inadequados e erros devem ser corrigidos sem uso da força, levando a criança a compreender que é
responsável, tanto pelas ações como pelas consequências das mesmas (disciplina natural).

• Papel e importância do ensino e do educador na formação do homem, considerando a compreensão da
educação como instrumento de transformação do homem e de preservação da sociedade e que tem por
finalidade o aperfeiçoamento dos conhecimentos necessários à vida. O homem é educado e instruído
para o convívio social, ajustar-se a realidade, submeter-se e subordinar-se ao que está posto.

• Crítica os sistemas de ensino vigentes às épocas analisadas.
• Ensino sensorial com uso de exercícios para educar pelos sentidos, utilizando-se mais de objeto e

menos de palavras.
• .Apresentação das características e das condições essenciais para o bom resultado do método

educacional – importância do ambiente/ambiente adequado, agradável e tranquilo; personalidade do
professor/mestre humilde; respeito à personalidade infantil; material científico.

3 - Relação entre a ementa, os objetivos, o conteúdo programático e o referencial bibliográfico
adotado no período 2013.2 e contribuições para as linhas de pesquisa

A análise do plano de curso 2023.2 e do referencial bibliográfico, por meio dos fichamentos, possibilitou
concluir que: o referencial bibliográfico básico é interessante e rico no que diz respeito à reconstrução da
história da educação e do pensamento educacional; as obras trabalhadas são adequadas à ementa, ao
conteúdo programático e possibilitam o alcance dos objetivos propostos; a disciplina tem um estreito vínculo
com a linha História, Sociedade e Pensamento Educacional e, traz poucas contribuições para os objetos de
estudos vinculados a linha Formação de Educadores: Saberes e Competências, especialmente para os que são
trabalhados com o materialismo histórico dialético, consequentemente a partir de uma visão histórico-crítica
da realidade educacional, do homem, das relações sociais e da sociedade.

Dentre o universo de reflexões das obras trabalhadas foi possível identificar um pequeno número de
conclusões que se aproximam das discussões travadas nas problematizações dos objetos da linha Formação
de Educadores, especificamente no texto de Montessori (2003, pp. 261-326), “[...] As relações sociais servem
para manter o nosso equilíbrio moral [...] O trabalho é, indubitàvelmente, a característica mais singular do
homem: o progresso da civilização está ligado a multiforme habilidade que tende a criar um ambiente para
facilitar a vida do homem”; Spencer (1888, p. 252), “As necessidades da vida moderna exercem uma pressão
cada vez mais forte sobre o homem de qualquer edade [...]”; Durkheim (1995, p.17), “[...] Ahora bien, esta
especializacíon responde a la forma en la cual el trabajo social está dividido y organizado en cada momento
de la historia [...]” e de Rousseau (2004, p. 261), “[...] É preciso estudar a sociedade pelos homens, e os
homens pela sociedade [...]”. (p. 261).
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