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RESUMO 

 

No Brasil, o modelo pedagógico predominante é o que foi denominado de Método 

Tradicional, que vem estabelecendo as bases da transmissão da educação formal no país, 

desde as primeiras tentativas, até os dias de hoje. Este trabalho revisa a história da educação 

no Brasil, descreve sobre o modelo Pedagógico Tradicional, suas bases sócio-históricas, sua 

conceituação, definição e reflete sobre suas características estruturantes e seus impactos 

biopsicossociais. Além disso, apresenta iniciativas que surgiram, tanto no Brasil como no 

resto do mundo, como alternativas ao modelo tradicional, sendo elas: Movimento da Escola 

Nova, as concepções de Paulo Freire (1921-1997) e as metodologias de Maria Montessori 

(1870-1952), e Waldorf R. Steiner (1861-1925). 

 

 

Palavras-chave: Educação Tradicional; História Educação Brasil; Escola Nova; Paulo Freire; 

Montessori; Waldorf. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, the prevailing pedagogical model is the so called Traditional Method, which has 

been set up the foundations of the formal education transmission in the country, since the 

earliest attempts, until today. The present paper reviews the educational history in Brazil, 

describes the traditional Pedagogical model, its social and historical bases, its conception and 

definition. Also, analyses its structural characteristics and its psychosocial impacts. Moreover, 

this study presents some initiatives that have emerged, both in Brazil and around the world, as 

alternatives to the traditional educational model: New School Movement, Paulo Freire's 

conceptions (1921-1997), Maria Montessori methodology (1870-1952), and Waldorf R. 

Steiner methodology (1861-1925). 

 

Keywords: Traditional Education; Brazilian Educational History; New School; Paulo Freire; 

Montessori; Waldorf. 
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1. Introdução 

 

A educação é um processo de toda a sociedade, não só da instituição escolar. Toda sociedade 

educa e é educada à medida que perpassa valores, ideias, modos de ser, agir e fazer. Tal 

processo não se faz em local e tempo determinados, ocorre constantemente em qualquer lugar 

e circunstância na qual há troca de experiências e vivências, os quais comumente são 

denominamos de conhecimento. 

Como resultado da necessidade de se passar o conhecimento de forma sistematizada, criou-se 

o método, palavra de origem latina, methodu, que significa conjunto de procedimentos 

técnicos e científicos; ordem pedagógica na educação; sistema educativo ou conjunto de 

processos didáticos; caminho para chegar a um fim. Assim, ao se tratar de métodos de ensino 

no ambiente escolar, a finalidade do método seria a de criar referenciais pedagógicos para que 

o aluno alcançasse o aprendizado de forma eficiente. (LACANALLO, et al., 2007) 

No Brasil, o modelo pedagógico predominante é o que foi denominado de Método 

Tradicional, que vem estabelecendo as bases da transmissão da educação formal no país, 

desde as primeiras tentativas, até os dias de hoje. Desse modo, o presente trabalho tem como 

objetivo revisar a história da educação no Brasil, mirando seus esforços para explanar sobre o 

modelo Pedagógico Tradicional e refletir sobre suas características estruturantes e seus 

impactos biopsicossociais. Além disso, apresentar iniciativas que surgiram, tanto no Brasil 

como no resto do mundo, como alternativas ao modelo tradicional sendo elas: Movimento da 

Escola Nova, as concepções de Paulo Freire (1921-1997) e as metodologias de Maria 

Montessori (1870-1952), com a Pedagogia Montessoriana e de Waldorf R. Steiner (1861-

1925). 

 Assim, no primeiro capítulo faremos um breve histórico da educação no Brasil, com o foco 

voltado para o relato das principais iniciativas de políticas públicas voltadas para educação no 

país, desde os primórdios, com a chegada dos jesuítas ao país, no ano de 1549, até o ano de 

2015, primeiro ano do segundo mandato da então presidente da República, Dilma Rousseff. 

No capítulo seguinte, falaremos do modelo de Educação Tradicional, suas bases sócio-

históricas, sua conceituação, definição e características metodológicas, para mais a seguir, no 

capítulo que se segue, refletir sobre tal modelo, suas características estruturantes e seus 

impactos na concepção de educação e de sociedade a qual ajuda a forjar. 
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O trabalho se finaliza com o capítulo no qual apresenta quatro modelos pedagógicos 

considerados alternativos ao modelo pedagógico tradicional, dois presentes na história 

nacional da educação, sendo eles, o Movimento da Escola Nova e as ideias formuladas por 

Paulo Freire, este, brasileiro; e dois outros, método Montessoriano e Waldorf, estes, 

reconhecidos, empregados e consagrados mundialmente. 
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2. Breve Histórico da Educação no Brasil 

 

Em março de 1549, juntamente com o primeiro governador geral, Tomé de Souza, os 

primeiros jesuítas chegaram ao Brasil e se dedicaram à propagação da fé católica e ao 

trabalho educativo pois perceberam que sem o domínio da leitura e da escrita da língua 

portuguesa, seria muito difícil a conversão dos índios nativos à religião católica. Implantaram 

a primeira escola elementar brasileira, em Salvador. O primeiro professor, aos moldes 

europeus no Brasil, foi o Irmão Vicente Rodrigues, que na época estava com 21 anos, e por 

meio século se dedicou a propagação da fé religiosa no Brasil. 

Após vinte anos, a obra jesuítica estendeu-se para o sul composta por cinco escolas de 

instrução elementar: em Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de 

Piratininga - e três colégios no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Além do curso 

elementar, eles mantinham também os cursos de Letras e Filosofia, considerados secundários, 

e o curso de Teologia e Ciências Sagradas, de nível superior, para formação de sacerdotes.  

Foram criadas missões no interior do território brasileiro para ampliar a conversão dos índios 

que além de passarem pela catequização, eram direcionados ao trabalho agrícola o que 

garantia uma fonte de renda aos jesuítas. 

Segundo Gadotti (1999), jesuítas deixaram um legado de ensino de caráter verbalista, 

retórico, livresco, memorístico e repetitivo, que estimulava a competição através de prêmios e 

castigos. Discriminatórios e preconceituosos, os jesuítas dedicaram-se à formação das elites 

coloniais e difundiram nas classes populares a religião da subserviência, da dependência e do 

paternalismo, características marcantes de nossa cultura ainda hoje. 

Porém em 1759, por decisão do então primeiro-ministro de Portugal, Sebastião José de 

Carvalho, o Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos de todas as colônias portuguesas 

resultando em uma ruptura no processo de educação que vinha sendo implantado no Brasil. 

Influenciado por ideias Iluministas propagadas na Europa, o Marquês de Pombal idealizou 

uma educação que servisse aos interesses do Estado, não mais aos interesses da religião 

católica. Nos moldes de aulas régias, Latim, Grego e Retórica passaram a ser ministradas de 

forma autônoma e por um único professor, que viria, teoricamente até então, substituir os 

padres. Nessa época, a função de professor era exercida por pessoas indicadas, sem preparo, 

mal remuneradas, que ocupavam tais cargos de forma vitalícia. 
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Era a primeira vez que a Educação era de responsabilidade estatal e objetivava ser laica, 

todavia, o catolicismo ainda continuava muito presente. Para se tornar professor, não havia 

uma formação específica, o que resultou na seleção de muitos padres, pois eram eles que no 

momento possuíam algum tipo de instrução. No Rio de Janeiro, os professores ganhavam um 

título de nobreza que dava direito a alguns benefícios como a isenção de certos impostos, mas 

a atividade era considerada penosa e nem sempre recompensadora. 

Com a morte de Dom José I, em 1777, Dona Maria I assumi o trono e demiti o Marquês de 

Pombal. No início do novo reinado não houve uma ruptura no sistema de ensino, apesar da 

mudança política e administrativa. As aulas deixaram de ser denominadas régias e passaram a 

ser chamadas de públicas, mas a mudança ficou somente no nome. Dona Maria I reinou até 

1792, quando seu filho Dom João VI assumiu o poder. 

A chegada da família real portuguesa no Brasil, no ano de 1808, deu início ao processo de 

desenvolvimento cultural no país. A partir desse evento surgiram órgãos e instituições como a 

Imprensa Régia e alguns jornais impressos, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Museu 

Real. Entretanto, no mesmo passo, as ideias que levariam à independência já haviam se 

expandido pelo Brasil, o que aconteceu em 7 de setembro de 1822. 

A Constituição de 1824 estabeleceu que a Educação devesse ser gratuita para todos os 

cidadãos. Para cumprir essa determinação, deputados e senadores aprovaram uma lei em 15 

de outubro de 1827, que marcou o Dia do Professor e indicou que fossem criadas escolas de 

primeiras letras em todas as cidades e vilas. Na prática, o ensino permaneceu sem mudanças 

estruturais até 1834. Nessa data, um ato adicional alterou a Constituição e deu poder para 

cada província, entre outros aspectos, definir as regras educacionais em seu território. 

(SCACHETTI, 2013). 

Como parte do esforço de criar mais escolas, o Colégio Pedro II foi fundado em 1837, no Rio 

de Janeiro, para ser um modelo para o ensino secundário. Para abarcar os anos iniciais 

referentes à educação infantil, havia as escolas de primeiras letras nas quais as aulas 

abordavam temas como a leitura, a escrita e as operações matemáticas. Nestas, era adotado o 

método mútuo ou lancasteriano, criado na Inglaterra, muito utilizado por aqui na primeira 

metade do século XIX, e que se assemelhava bastante ao sistema fabril. Nele, cada docente 

tinha vários monitores, estudantes mais experientes, que instruíam os demais. Assim, como 

em um sistema produtivo fabril, a instituição de ensino poderia alfabetizar milhares de alunos 

ao mesmo tempo. Apesar de divulgarem que esse método foi aplicado por ser o que havia de 
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mais moderno na Europa, não deu certo no Brasil, pois muitas famílias não viam a 

necessidade de colocar os filhos na escola. (SCACHETTI, 2013). 

A fim de atender a demanda por professores mais qualificados, foram criadas as primeiras 

escolas normais voltadas à formação dos docentes em 1835. Após passar por um processo de 

contratação, o educador poderia conquistar o direito vitalício ao cargo, porém a remuneração 

era baixíssima e continuava sendo fonte de insatisfação. 

Várias reformas tentaram dar um rumo mais profícuo para a Educação brasileira na segunda 

metade do século XIX. A reforma proposta em 1854 estabeleceu que aos 5 anos de idade as 

crianças poderiam ingressar na escola, o que acabou não acontecendo de forma plena. Como 

resultado, crianças e adolescentes de até 15anos ainda não tinham ido à escola, o que era 

considerado um elemento criador de dificuldades, na visão dos docentes, quando chegavam 

para as primeiras aulas. Além disso, quando a criança aprendia a ler e escrever, os pais a 

tiravam da escola pois, naquele contexto de um país ainda excessivamente agrário e 

escravocrata, a educação não era vista como uma necessidade de fato. 

Mesmo com tantas iniciativas e várias mudanças, o desejo de ampliar o nível de instrução da 

população não foi bem-sucedido durante o Império. Em 1867, somente cerca de 10% da 

população em idade escolar estava matriculada e, em 1890, no início da República, a taxa de 

analfabetismo chegava a 67,2%. (ARANHA apud MEIRELLES, 2013). 

Nesse período, o político e escritor Rui Barbosa dedicou a estudar esses dados e produziu 

vários pareceres sobre o assunto, muitos deles, negativos. Essa avaliação negativa ocorreu no 

momento em que o país passava por grandes transformações, como a abolição da escravatura. 

O processo para a proclamação da República ganhava força e com ele chegaria a discussão de 

um modelo de escola mais parecido com o que existe atualmente. (MEIRELLES, 2013). 

Quase até o final do século XIX, nosso pensamento pedagógico reproduzia o pensamento 

religioso medieval. Para Gadotti (1999), o pensamento pedagógico brasileiro começa a ter 

autonomia apenas com o desenvolvimento das teorias da Escola Nova. Foi graças ao 

pensamento iluminista trazido da Europa por intelectuais e estudantes de formação laica, 

positivista e liberal, que a teoria da educação brasileira deu alguns passos diferentes dos 

princípios religiosos, embora ainda tímidos.  

Então, em 15 de novembro de 1889 ocorre a Proclamação da República, contexto no qual o 

Brasil adotou o federalismo e o poder, até então centralizado no imperador, foi dividido entre 
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o presidente e os governos estaduais. O período denominado de Primeira República (1889-

1930), também conhecido como “República Velha” ou “República dos Coronéis” foi 

caracterizado pelo primeiro desenvolvimento da indústria brasileira, pela reestruturação da 

força de trabalho, não mais escrava, pelas greves operárias e pela Semana de Arte Moderna. 

Enquanto isso, no mundo, acorriam eventos de grande magnitude histórica e econômica-

social, como a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial e a queda da bolsa de Nova 

York. Essas transformações tiveram reverberações na área de Educação como o 

fortalecimento da ideia do ensino como direito público e o surgimento de novos modelos 

educacionais que se perpetuaram. 

Durante a República Velha, o governo federal implantou várias reformas no campo da 

educação, principalmente no que hoje chamaríamos de Ensino Médio e Ensino Superior. 

Dentre elas, as de maior destaque, segundo Palma Filho (2005), foram: Reforma Benjamin 

Constant (1890); Código Epitácio Pessoa (1901); Reforma Rivadávia Correa (1911); Reforma 

Carlos Maximiliano (1915); e Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz (1925). Todas ainda na 

Primeira República (1889-1930) e, de algum modo, preocupadas em organizar o ensino 

secundário. 

A Reforma Benjamim Constant, de 1890, se caracterizava pelos princípios de liberdade e 

laicidade do ensino e gratuidade da escola primária. Benjamin Constant, que era um militar de 

formação positivista, esteve à frente do primeiro ministério criado para cuidar das questões 

educacionais denominado de Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Adepto 

das teses do filósofo francês Auguste Comte (1798-1857), promoveu mudanças estruturais na 

organização escolar, entre elas: 

 Escola primária organizada em dois ciclos: 1º grau para crianças de 7 a 13 anos; 2º 

grau para crianças de 13 a 15 anos; 

 Escola secundária com duração de 7 anos; 

 Ensino superior reestruturado: politécnico, de direito, de medicina e militar. 

Como definido por Palma Filho (2005), a estrutura criada por Benjamim Constant remetia a 

uma “fisionomia enciclopédica”. O plano de estudos proposto não foi levado a sério, pela 

falta de interesse que despertou nos alunos, por contrariar a concepção preparatória do ensino 

secundário, além do que era totalmente inexequível. Assim, já no primeiro ano da sua 

implantação, protestos surgiram solicitando sua imediata revogação. 
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No governo Campos Sales (1898-1902), a reforma curricular proposta em 1901 pelo então 

Ministro do Interior (Justiça e Educação), Epitácio Pessoa, que mais tarde viria a ser 

Presidente da República (1918-1922), acentua a parte literária do currículo do ensino 

secundário. Porém, na prática, o curso secundário nada mais era que um curso preparatório 

para ingresso nas Faculdades existentes naquela época. A reforma, comparada à anterior, não 

é apenas uma nova reforma, representaria uma mudança radical do sentido da atuação federal 

em relação ao ensino secundário de todo o país. Estabelecia que o Colégio Pedro II seria o 

modelo para uniformização do ensino secundário nacional, do currículo e de outros aspectos 

da organização didática do ensino secundário, tanto dos colégios particulares, quanto dos 

estabelecimentos estaduais. (SILVA apud PALMA FILHO, 2005, p. 4). 

O Decreto nº 8.659, promulgado durante o governo do Marechal Hermes da Fonseca em 

cinco de abril de 1911, ficou conhecido como Lei Orgânica do Ensino Superior e 

Fundamental. Elaborado pelo seu ministro do Interior, Rivadávia da Cunha Corrêa, ficou 

conhecida como a reforma que desoficializou o ensino brasileiro pois possuía o discurso de 

fornecer mais liberdade de ensinar. Argumentava-se que era preciso dar aos particulares, de 

forma ampla, o direito de ensinar, que para Palma Filho (2005), esse direito nunca lhes fora 

negado, uma vez que, durante o Império (1822-1889), o ensino secundário, na sua maior 

parte, esteve em mãos dos particulares, leigos ou religiosos. Os principais destaques da 

reforma são: 

 O ensino passou a ser de frequência não obrigatória; 

 Os diplomas foram abolidos; 

 Foram criados exames de admissão às Faculdades, uma espécie de vestibular, que 

eram realizados nas próprias instituições de ingresso dos candidatos. 

Como era de se esperar, a reforma de Rivadávia Corrêa ocasionou a proliferação de cursos 

sem qualidade, que somente se preocupavam em formar bacharéis e doutores, estes últimos, 

dos cursos de Medicina e Direito. Os resultados da reforma iniciada em 1911 foram tão 

desastrosos que a mesma acabou revogada parcialmente em 1915, pelo ministro do Interior 

Carlos Maximiliano. 

Para Palma Filho (2005), a Reforma Carlos Maximiliano em 1915, foi a reforma educacional 

mais inteligente realizada durante toda a Primeira República. De formação liberal, Carlos 

Maximiliano afastou-se da orientação de Epitácio Pessoa, pois estava mais preocupado em 
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melhorar a qualidade do ensino secundário que sofrera pela reforma implantada por Rivadávia 

Corrêa. Porém, ele se preocupou apenas com a função de preparatório ao ensino superior que 

ainda era o que os estudantes e seus familiares esperavam do ensino secundário. Essa 

concepção de ensino não poderia ser diferente uma vez que, em um país de analfabetos no 

qual a maioria da população sequer tinha acesso ao ensino primário, acabava sendo 

perfeitamente normal que os poucos a conseguir chegar ao ensino secundário apenas o 

fizessem com o intuito de poder ingressar no ensino superior. 

Em 1925 ocorreu a Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz, que se destacou por prolongar e 

ampliar as medidas estruturadas por Carlos Maximiliano em 1915. Palma Filho (2005) 

sintetiza que essa reforma foi de consolidação da anterior e forneceu bases para a implantação 

de um ensino secundário seriado, o que marcará o fim dos exames parcelados a partir dos 

anos 1930. Desse modo, procurou fornecer ao ensino secundário um caráter de ensino regular, 

capaz de preencher funções mais amplas do que a mera preparação fragmentária e imediatista 

aos cursos superiores. Mais tarde, tal intuito será consolidado no governo de Getúlio Vargas. 

Vale também destacar que durante a República Velha, especificamente na década de 1920, a 

ideia de uma educação mais igualitária e universal, “para todos”, ganhou força. Nessa época, 

se destacaram os pioneiros da Escola Nova, movimento que se empenhou em dar novos 

rumos à educação, questionando o tradicionalismo pedagógico, como Anísio Teixeira (1900-

1971), Fernando de Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1897-1970) entre outros, que 

defendiam a escola pública, laica, igualitária e sem privilégios. 

Gadotti (2005) relata que reformas importantes propostas, e algumas realizadas por 

intelectuais na década de 1920, impulsionaram o debate educacional superando 

gradativamente a educação jesuítica tradicional e conservadora que dominava o pensamento 

pedagógico brasileiro desde os primórdios. 

A crise de 1929, ocasionada pela queda da Bolsa de Nova York, desencadeou uma descrença 

geral no liberalismo econômico sendo que no Brasil o setor de café entrou em colapso, o que 

gerou reflexo no revezamento de poder no governo federal estabelecido entre Minas Gerais e 

São Paulo. Com todos esses fatores internos e externos, o surgimento de movimento 

revolucionário, liderado por Getúlio Vargas, conseguiu derrubar a República Velha em 1930, 

e o próprio se tornou chefe do governo provisório.  
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O período que Vargas esteve à frente do governo federal, entre 1930 a 1937, convencionou-se 

chamar de 2ª República. Nesse período, no campo educacional destacam-se as seguintes 

medidas: 

 A criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública em 14 de 

novembro de 1930; 

 A promulgação da Constituição de 1934, que estabelecia a necessidade de um Plano 

Nacional de Educação, assim como também a gratuidade e obrigatoriedade do ensino 

elementar; 

 A reforma do Ensino Secundário e do Ensino Superior (1931); 

 O Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova (1932); 

 Projetos de reforma educacional oriundos da sociedade civil. 

De 1930 a 1937, motivada pela industrialização emergente e pelo fortalecimento do Estado-

nação, a educação ganhou importância e ações governamentais foram efetuadas com a 

perspectiva de organizar, em plano nacional, a educação escolar. A intensificação do 

capitalismo industrial alterou as aspirações sociais em relação à educação, uma vez que neles 

eram exigidas condições mínimas para concorrer no mercado, diferentemente da estrutura 

oligárquica rural, na qual a necessidade de instrução não era sentida nem pela população nem 

pelos poderes constituídos. (ROMANELLI apud LIBÂNEO et al., 2003). 

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp) em 1930, logo no início do 

governo, a reforma elaborada por Francisco Campos, então ministro da Educação de Getúlio 

Vargas, atingiu a estrutura do ensino e o Estado nacional teve ação mais objetiva na educação, 

oferecendo uma estrutura mais orgânica aos ensinos secundários, comercial e superior. 

Para Libâneo (2003), a Revolução de 1930 representou a consolidação do capitalismo 

industrial no Brasil e foi o ponto determinante para o consequente aparecimento de novas 

exigências educacionais. 

Cabe ressaltar que o ministro Francisco Campos era católico e antiliberal, o que colaborou 

para o retorno do Ensino Religioso ao currículo. Além da presença na escola pública, a 

religião exercia influência no ensino privado, pois as igrejas, principalmente a católica, eram 

proprietárias de muitas instituições e recebiam subvenção do governo. Os defensores da 

Escola Nova eram contrários a essa influência e presença, o que gerou intenso debate entre os 
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dois grupos. A Constituição de 1934 já era um bom exemplo disso, quando contraria o 

princípio da escola laica ao definir que o ensino fosse ministrado segundo a orientação 

religiosa dos estudantes, mas ao mesmo tempo definia que a Educação era direito de todos e 

dever do poder público. (CAMILO, 2013) 

Os anos de 1930 são marcados por intensa disputa ideológica no campo político, econômico 

e, como não poderia deixar de ser, também, no âmbito educacional. Trata-se de uma 

conjuntura que não é apenas brasileira. Na Europa, assiste-se à consolidação do fascismo na 

Itália, do stalinismo na URSS e à ascensão do nazismo na Alemanha. Essa divisão no campo 

político repercute no âmbito educacional. De um lado, estão intelectuais liberais, socialistas e 

comunistas, alguns deles, protagonistas de reformas educacionais em seus estados de origem, 

agrupados em torno do movimento conhecido como Escola Nova; de outro lado, católicos e 

conservadores de diferentes matizes ideológicos, reunidos em torno de um projeto 

conservador de renovação educacional. (PALMA FILHO, 2005) 

Enquanto as doutrinas totalitaristas se expandiam na Europa, inspirado por elas, Getúlio 

Vargas instituiu o Estado Novo em 10 de novembro de 1937 (que durou de 1937a1945). 

No mesmo ano, o ministro Francisco Campos elaborou o texto da nova Constituição, em 

substituição à de 1934, sendo essa nova, inspirada na constituição fascista da Polônia. Os 

artigos 128 a 134 são mantidos, que abordam a educação e a cultura. Entretanto, a obrigação 

do Estado em matéria de educação fica muito modesta, pois o artigo 128 afirma ser “dever do 

Estado contribuir, direta e indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de 

outras favorecendo ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino”, ou seja, 

desaparece a exigência de um plano nacional de educação. Com isso, a obrigação do poder 

público é, apenas, para aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para se manter 

numa escola particular. Nesse sentido, o ensino profissional passa a ser a principal obrigação 

do Estado em matéria de educação e destina-se “às classes menos favorecidas”, de acordo 

com o artigo 129 da nova constituição. (PALMA FILHO, 2005) 

A questão da educação entre 1937 a 1945 também sofreu influência do nazismo e fascismo 

europeu, com a ideia de promover a instrução intelectual do indivíduo ligada com a questão 

do corpo e da saúde. O corpo, ao mesmo tempo com o mental, deve ser cuidado, pois é o 

instrumento utilizado nas questões ligadas ao trabalho nas fábricas. Essa ideia de “cuidar” do 

corpo físico, em relação a sua funcionalidade, e não estética, é o motivo pelo qual os 
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exercícios físicos eram recomendados, para tirar o máximo do desempenho dos seus 

trabalhadores. 

Após o golpe militar que derrubou Vargas (1945), durante o Governo Provisório presidido 

pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), foram publicados mais quatro decretos-

lei: 

 Decreto-lei 8.529, em 02 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Primário); 

 decreto-lei 8.530, em 02 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal); 

 Decreto-lei 8.621 e 8.622, em 10 de janeiro de 1946, criam o Serviço Nacional de 

Aprendizagem comercial (SENAC); 

 Decreto-lei 9.613, em 20 de agosto de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Agrícola). 

Para atender a esse anseio, as Leis Orgânicas do Ensino foram promulgadas a partir de 1942. 

O ginásio, equivalente ao segundo ciclo do Ensino Fundamental de hoje, passou a ter quatro 

anos e o colegial, atual Ensino Médio, três anos. Foi criado o curso supletivo de dois anos 

para a população adulta. E a rede pública foi organizada em escolas com uma, duas a quatro e 

cinco ou mais classes, além da escola supletiva. 

Nos dez primeiros anos que se seguiram houve um desenvolvimento do ensino jamais 

registrado no País. Em 20 anos, as escolas primárias dobraram em número e as secundárias 

quase quadruplicaram. As escolas técnicas multiplicaram-se – de 1933 a 1945, passaram de 

133 para 1368, e o número de matrículas, de 15 mil para 65 mil. (ARANHA, 1989 apud 

LIBÂNEO, 2003) 

Com o fim do Estado Novo, o país ganhou outra Constituição. O texto atribuiu à União a 

função de legislar sobre as bases da Educação, o que antes ocorria de maneira fragmentada. 

Em 1948, o ministro Clemente Mariani (1900-1981) apresentou o anteprojeto da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o que gerou novos conflitos entre os 

defensores da Escola Nova e a Igreja Católica, devido à manutenção ou não do ensino 

religioso e a disputa de poder/conhecimento (qual grupo estaria mais capacitado para atuar 

nas decisões?). Por causa desse debate acirrado, a LDBEN foi aprovada 13 anos depois, 

permitindo a pluralidade dos currículos e estabelecendo que o Estado destinasse recursos a 

entidades privadas. (CAMILO, 2013) 
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O período da Ditadura Militar tem início em 31 de março e consumado em 1º de abril de 

1964, a partir de um golpe militar feito pelas forças armadas brasileiras, que destituíram o 

então presidente da República João Goulart. O governo comandado pelas Forças Armadas 

durou 21 anos. 

As propostas de uma Educação mais democrática foram abandonadas com o início do regime 

militar. Paulo Freire (1921-1997) foi exilado no Chile e a Escola Nova deixou de ser 

considerada nas políticas públicas vigentes. O novo governo manteve a preocupação com a 

industrialização crescente e o foco em formar um povo capaz de executar tarefas, mas não 

necessariamente de pensar sobre elas. (FERREIRA, 2013) 

Então, a educação no país fica estagnada, pois todas as ideias e propostas de melhorias eram 

consideradas pelo governo militar como comunistas e subversivas. Uma ação positiva desse 

período foi a criação, com base nas ideias do educador Paulo Freire, do MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização) tinha como grande meta dar um fim no alto índice 

de analfabetismo existente no Brasil; no entanto, esta estratégia não alcançou o seu objetivo, 

sendo, então, extinto e substituído pela Fundação Educar. A última ação do Regime Militar 

quanto à educação foi a criação em 1971 da nova edição da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), que tinha como principal característica oferecer uma formação educacional mais 

voltada para o mercado profissional. 

No governo do marechal Humberto de Alencar Castello Branco, em seu primeiro ano, um 

simpósio do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), ligado à direita governista, deu 

indicações claras do rumo que se queria tomar na educação. A meta seria a elaboração de um 

plano de Educação com a escola primária voltada para uma atividade prática e o 2º grau 

técnico que preparasse o estudante para o mercado. Também foram assinados acordos entre os 

governos brasileiro e norte-americano que vinham sendo discutidos há alguns anos e previam 

a vinda de técnicos para treinar professores. (FERREIRA, 2013) 

As ideias de Paulo Freire foram substituídas, na Educação de adultos, a um modelo 

assistencialista por meio do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). A leitura 

passou a ser tratada como uma habilidade instrumental, sem contextualização. Os alunos 

aprendiam palavras acompanhadas de imagens, faziam a divisão silábica e, por último, 

trabalhavam com frases e textos. Também eram estudados os cálculos matemáticos, a escrita 

e hábitos para a melhoria da qualidade de vida. A taxa de analfabetismo diminuiu, porém, a 

qualidade da formação era sofrível. 
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Paralelamente a isso, o Brasil vivia um momento crítico no ensino universitário. A oferta não 

acompanhava o crescimento da demanda e a revolta pela falta de vagas ganhou força com as 

notícias das manifestações ocorridas na França, em maio de 1968, e gerou a chamada "crise 

dos excedentes". Para barrar protestos e repercussões, o governo federal agiu de forma a 

considerar a União Nacional dos Estudantes (UNE) ilegal, além de qualquer tentativa de se 

organizar politicamente era vista como atividade subversiva a ser reprimida. 

No fim de 1968, com o general Arthur da Costa e Silva na presidência, foi promulgada o Ato 

Institucional nº 5 (AI-5), que deu ao presidente poderes de legislativo e executivo. No ano 

seguinte, o Decreto-lei nº 477 determinou que "comete infração disciplinar o professor, aluno, 

funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino público ou particular que pratique 

atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou comícios 

não autorizados". Muitos estudantes e docentes foram presos e torturados por aderirem à 

oposição ao governo. 

O incentivo ao patriotismo era uma marca forte nas escolas públicas. Cantar o Hino Nacional 

e cursar a disciplina de Educação Moral e Cívica (EMC) tornaram-se obrigatórios em 1969. 

Essa disciplina continha temas como cidadania, patriotismo, família e religião. 

Em julho de 1971, o ministro da Educação e Cultura Jarbas Passarinho oficializou o 

vestibular classificatório nas universidades, algo que se mantém até hoje. No mês seguinte, foi 

aprovada a Lei nº 5.692 que determinava a organização do ensino em 1º e 2º graus em vez de 

primário, ginásio e colegial. A obrigatoriedade escolar foi ampliada até os 14 anos de idade e 

o exame de admissão necessário para entrar no ginásio foi extinto. A lei ainda estabeleceu a 

inclusão da disciplina de Estudos Sociais, com conteúdos que seriam de História e Geografia, 

nos anos iniciais do 1º grau. 

Apesar do recurso do salário-educação criado em 1964 e revisto em 1975, pelo qual as 

empresas pagavam imposto relativo aos filhos de funcionários em idade escolar, os 

investimentos na área decresceram ao longo do regime. Ocasionando uma diminuição salarial 

dos docentes. Assim, muitos educadores e alunos migraram para escolas privadas. 

A esse cenário se somou a crise do petróleo, em 1973, que acabou com o chamado milagre 

econômico, época em que o produto interno bruto (PIB) do país aumentava anualmente 

significativamente. A militância política ficou mais forte e as pessoas começaram a 

reivindicar a volta da democracia. 
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Diante do fortalecimento da oposição democrática, o general Ernesto Geisel iniciou em seu 

governo o processo de abertura lenta e gradual que acarretou mudanças educacionais. O 

ensino de 1º grau foi municipalizado, numa tentativa de descentralizar e democratizar o 

sistema. Em 1979, o Ministério da Educação e Cultura foi assumido por um professor 

universitário pouco identificado com o regime, Eduardo Portella, outro indício de que as 

coisas estavam mudando. E João Figueiredo, último presidente militar, intensificou o 

processo de abertura, revogou a obrigatoriedade de o 2º grau ser profissionalizante e criou 

programas específicos para o ensino voltados à população de baixa renda, que geraram pouca 

mudança na prática. 

Em 1985 se encerrou a ditadura militar no Brasil. Tancredo Neves ganhou a eleição indireta, 

mas morreu antes da posse e seu vice, José Sarney, se tornou o primeiro presidente da 

chamada Nova República. 

Com o fim da ditadura militar, vários aspectos da política nacional foram repensados, e entre 

eles estava a Educação. Uma nova Constituição estava sendo extensamente discutida e 

elaborada. Pensando nela, os participantes da 4ª Conferência Brasileira de Educação, 

realizada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), a 

Associação Nacional de Educação (Ande) e o Centro de Estudos Educação e Sociedade 

(Cedes), em Goiânia, em 1986, finalizaram o evento com uma lista de propostas que incluía a 

efetivação do direito de todos os cidadãos ao ensino e o dever do Estado em garanti-lo. 

Em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição Federal foi finalmente aprovada. Entre as 

principais conquistas, estava o reconhecimento da Educação como direito subjetivo de todos, 

uma evolução do que os defensores da Escola Nova haviam propagado durante a Era Vargas. 

Com isso, a legislação tornou urgente a tomada de providências como a abertura de mais 

escolas e a formação de docentes, o que acarretou a necessidade de investimentos. Para isso, a 

lei indicava a aplicação na área de no mínimo 18% da receita dos impostos pela União e 25% 

pelos estados e municípios. (FERREIRA, 2013) 

Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito democraticamente após o regime 

militar, assumiu a presidência e criou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 

(PNAC) em substituição à Fundação Educar, que era uma versão democrática para o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), instituída cinco anos antes por José Sarney. 

Mas a iniciativa de Collor durou apenas um ano. 
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Em 1995, no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) surgiram várias 

regulamentações, com Paulo Renato Souza como ministro da Educação. Já no segundo ano de 

mandato, após intensos debates, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), com relatoria do senador Darcy Ribeiro. A nova lei reforçou aspectos 

importantes da Constituição como a municipalização do Ensino Fundamental, estipulou a 

formação do docente em nível superior e colocou a Educação Infantil na posição de etapa 

inicial da Educação Básica. Para financiar os novos projetos, foi criado o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef). O 1º e o 2º graus se tornaram Ensino Fundamental e Médio e a recomendação para 

os estudantes com necessidades especiais passou a ser a de que fossem atendidos 

preferencialmente na rede regular. (FERREIRA, 2013) 

FHC emendou um segundo mandato e o ministro Souza incluiu o Brasil no Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). Passou-se a ter um indicativo de como estava a 

Educação nacional, embora o país tenha ficado em último lugar no ano de estreia. Na mesma 

época, criou-se o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), com resultados por escola e por 

aluno. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (RCNEI) também nasceram nesse período. Para construí-los, foram 

reunidos profissionais que tinham referências em boas práticas de sala de aula e diversos 

especialistas. (FERREIRA, 2013) 

Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), previsto na Constituição e 

válido por dez anos. Ele estipulava metas para aumentar o nível de escolaridade dos 

brasileiros e garantir o acesso à Educação, mas não teve êxito na maioria delas. Um dos 

motivos apontados por especialistas é o veto do governo ao investimento de 7% do Produto 

Interno Bruto (PIB) na área. 

Apesar disso, houve alguns avanços: O documento previa que até 2007 os profissionais da 

Educação Infantil fossem formados em nível superior, admitindo o nível médio como ação 

emergencial, indicando uma preocupação quanto à profissionalização pedagógica nessa etapa. 

Outro aspecto foi a determinação de que o Ensino Fundamental fosse ampliado para nove 

anos, o que vem se concretizando desde então. 

Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência e levou Cristovam Buarque para o 

Ministério da Educação (MEC). No lugar da Alfabetização Solidária, criada por FHC em 

1997, foi lançado o Brasil Alfabetizado para o combate ao analfabetismo. O esforço contínuo 
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levou à diminuição da taxa de analfabetismo de quem tem 15 anos ou mais, porém em 2012 a 

queda progressiva foi interrompida. (FERREIRA, 2013) 

Outro exame nacional foi criado em 2005. Alunos de 4ª e 8ª séries (5º e 9º anos) passaram a 

ser avaliados na Prova Brasil. Com o desafio de ampliar o acesso à escola e melhorar os 

índices nas avaliações, viu-se a necessidade de ampliar os recursos da área e alcançar todas as 

etapas. Assim, o Fundef se tornou Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 2007.  

Outra estratégia presente nesse período foi a das escolas de tempo integral. As primeiras 

iniciativas foram lideradas por Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro e José Aristodemo Pinotti em 

São Paulo, na década de 1980. Mas, passado o ânimo inicial, elas ficaram restritas a poucas 

unidades. Assim, em 2007, o MEC criou o Mais Educação, que custeou o aumento da carga 

horária em 49 mil escolas. 

Em 2009, a Emenda Constitucional nº 59 determinou a ampliação da obrigatoriedade escolar 

para 4 a 17 anos até 2016. O assunto foi reforçado pela Lei nº 12.796 em 2013. Foi aprovado 

no congresso um piso salarial nacional para os docentes em 2010, com a proposta de que um 

terço da jornada fosse dedicado à formação e planejamento. Nesse mesmo ano, o ministro 

Fernando Haddad encaminhou uma nova versão do PNE para o Congresso. 

Dilma Rousseff foi diplomada presidente em 2011. Já no primeiro ano de seu mandato, o 

governo anunciou a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica. A Lei 12.513/2011, que institui o PRONATEC, em seu artigo 1º determina que 

essa ampliação se dê por intermédio de programas, projetos e ações de assistência técnica e 

financeira. (WALDOW, 2014) 

Em 2015, o governo iniciou a discutição para implantação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que determinaria os conhecimentos essenciais que todos os estudantes 

brasileiros deveriam ter direito ao acesso e apropriação durante sua trajetória na educação 

básica, desde seu ingresso até o fim do ensino médio. Entretanto, até o momento, as questões 

levantadas em torno da BNCC apresentaram posições divergentes, principalmente por se 

tratar de uma política que tem por objetivo a padronização do ensino básico em todas as 

modalidades de ensino. (SANTOS, 2016) 
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3. Educação Tradicional 

 

Derivada do latim tradere (entregar, passar para outro, transmitir), a palavra "tradicional" 

quando aplicada à educação possui três significados. Quando se refere ao processo, significa 

transmissão do conhecimento, podendo se falar de transmissão ativa, em oposição à 

construção do saber pelo aluno. Quando se refere ao conteúdo, designa a utilização da 

tradição constituída (obras constitutivas do patrimônio cultural) em oposição ao recurso aos 

materiais do mundo moderno. Quando se refere à origem, designa o recurso a métodos que 

são antigos e que os pedagogos de hoje consideram que nada muda em relação ao que já 

existe em oposição aos que derivam da inovação. Estes três sentidos podem combinar-se de 

vários modos, podendo considerar-se uma determinada atuação metodológica de tradicional 

caso seja relacionado com pelo menos um destes três pontos de vista. (SOUZA, 2011) 

Ainda nessa concepção, distinguem-se duas vertentes: a leiga e a religiosa. Protetti (2010) 

acredita que o não entendimento dessa distinção poderia dificultar a compreensão de 

diferenças importantes entre a Escola Tradicional de característica religiosa da sua versão de 

característica laica. A primeira vertente com valores medievais e grande influência da Igreja 

Católica, e a segunda, ligada ao Estado moderno e seus valores sociais burgueses capitalistas, 

livre das influências religiosas. 

O termo pedagogia tradicional adveio do estudo das concepções antigas de educação. Essa 

teoria, ou concepção pedagógica, formou-se a partir dos pontos recorrentes nas práticas de 

ensino evidentes ao longo da história da educação, que teve seu início no século XIX, passou 

com grande força para o século XX, e ainda perduram raízes dela pelo século XXI. Daí o 

termo Pedagogia Tradicional, para explicitar a sua recorrência, a sua gênese histórico-

cronológica. Segundo Mizukami apud Leão (1999), a educação tradicional está presente, 

implícita ou explicitamente, de forma articulada ou não, a “um referencial teórico que 

compreendesse os conceitos de homem, mundo,  sociedade-cultura, conhecimento, educação, 

etc...”. 

“A introdução da denominação ‘Concepção Pedagógica Tradicional’ ou ‘Pedagogia 

Tradicional’ foi introduzida no final do século XIX com o advento do movimento 

renovador que, para marcar a novidade das propostas que começaram a ser 

veiculadas, classificaram como ‘tradicional’ a concepção até então dominante. 

Assim, a expressão ‘concepção tradicional’ assume correntes pedagógicas que se 

formularam desde a Antiguidade, tendo em comum uma visão filosófica 

essencialista de homem e uma visão pedagógica centrada no educador (professor), 

no adulto, no intelecto, nos conteúdos cognitivos transmitidos pelo professor aos 

alunos, na disciplina, na memorização”. (SAVIANI, 2017) 
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De acordo com Leão (1999), a escola tradicional surgiu a partir do advento dos sistemas 

nacionais de ensino, que datam do século passado, mas que só atingiram maior força e 

abrangência nas últimas décadas do século XX. Ainda, segundo a autora, a organização 

desses sistemas de ensino inspirou-se na emergente sociedade burguesa, a qual apregoava a 

educação como um direito de todos e dever do Estado. Assim, a educação escolar teria a 

função de auxiliar na construção e consolidação de uma sociedade democrática. 

Segundo Protetti (2010), para a efetivação de um processo de aprendizagem nas escolas, que 

garantisse o acesso de todos ao ensino, que fosse hegemônico dentre os diferentes métodos 

pedagógicos existentes, foi estabelecido então um determinado método de ensino, que 

posteriormente foi denominado posteriormente por outras vertentes pedagógicas como 

“Tradicional”. 

As teorias da educação que orientaram a escola tradicional durante seu desenvolvimento 

confundem-se com as próprias raízes da escola tal como foi concebida como instituição de 

ensino. Pode-se afirmar que o paradigma de ensino tradicional foi um dos principais a 

influenciar a prática educacional formal, bem como o que serviu de referencial para os 

modelos que o sucederam através do tempo. É interessante perceber que a escola tradicional 

continua em evidência até hoje. Entretanto, deve ser reconhecido que o caráter clássico 

tradicionalista da escola passou por muitas modificações ao longo de sua história. (Leão, 

p.191, 1999) 

A abordagem tradicional do processo de ensino-aprendizagem não se fundamenta em teorias 

empiricamente validadas, mas sim numa prática educativa e na sua transmissão através dos 

anos. Dessa forma, os pressupostos teóricos da escola tradicional partiram de concepções e 

práticas educacionais que prosseguiram no tempo sob as mais diferentes formas. Sendo assim, 

o surgimento das novas abordagens de ensino, até mesmo como forma de crítica a esse, 

tiveram de partir da própria abordagem tradicional como referencial teórico e prático de 

ensino. (Mizukami apud Leão, p. 191, 1999) 
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3.1.  Características da Concepção Pedagógica Tradicional 

 

No ensino tradicional a transferência dos conhecimentos, isto é, dos conteúdos a serem 

ensinados nessa concepção, são previamente sintetizados, sistematizados e incorporados ao 

acervo cultural da humanidade, como em livros. Sendo assim, cabe ao professor, que 

teoricamente teria o papel de domínio desses conteúdos, organizá-los e estruturá-los para 

então serem transmitidos aos alunos. Com isso, a ênfase do ensino tradicional gira em torno 

da passagem dos conhecimentos transmitida por uma pessoa que figura no centro da estrutura 

pedagógica. (Saviani apud Leão, 1999) 

Libâneo apud Leão (1999) sumariza em uma Tabela (ver Figura 1) as características da escola 

tradicional, na qual analisa as tendências pedagógicas na prática escolar. 

 

Figura 1 – Síntese das características da escola tradicional. Retirado de (LEÃO, 1999) 

 

Vale ressaltar que Mizukami apud Leão (1999), enfatiza o método expositivo como sendo o 

que caracteriza, essencialmente, a abordagem do ensino tradicional. Cunha (2017) apresenta 

as principais características da Escola Tradicional segundo abordagem realizada por 
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Mizukami em seu livro “Ensino: as abordagens do processo”. Primeiramente, Cunha (2017) 

apresenta como característica geral do Ensino Tradicional a condução do aluno ao contato 

com as grandes realizações da humanidade, voltando-se para o que é externo ao aluno, na 

forma de um programa disciplinar, na tutoria de um professor. 

Outras características do método tradicional segundo Mizukami apud Cunha (2017): 

 Visão do Homem: o homem é visto inserido em um mundo que irá conhecer a partir 

de informações previamente selecionadas como as mais importantes. É considerado 

um receptor passivo, que vai acumular informações e repeti-las a outras pessoas. É 

uma “página em branco”. 

 Visão de Mundo: A realidade é transmitida pela educação formal processo esse, 

externo ao indivíduo, que iria se aprimorando através do conhecimento adquirido. 

 Construção da Sociedade (formação cultural): Perpetuação da ordem estabelecida e da 

reprodução do conhecimento. A função do diploma é uma forma de instrumentação da 

hierarquização social. A educação é “bancária” e individualista. 

 Conhecimento: A inteligência é vista como uma capacidade de acumular/armazenar 

informações (simples e complexas), sendo o passado considerado como exemplo a ser 

imitado e como lição para o futuro. O conhecimento é adquirido pelo sujeito pela 

memorização. 

 Papel da Educação: A educação tem o papel de instrução, de conduzir o indivíduo ao 

ajustamento social. Baseia-se em decisões verticais, ou seja, o professor intervém e 

conduz. A educação é caracterizada como um produto, com modelos pré-estabelecidos 

de transmissão de ideias.  

 Função da Escola: É o lugar onde se realiza a educação. Na educação tradicional é tida 

como um ambiente austero, para que o aluno não se distraia. É vista como parte da 

vida e utilitarista, ou seja, deve reportar a programas pré-estabelecidos (Estado - 

governos). 

 Processo de ensino-aprendizagem: Durante as aulas, dentro das salas de aula, os 

alunos são instruídos e ensinados. Deve ser seguido um modelo pedagógico pré-

estabelecido, no qual predomina o verbalismo do professor. Há uma padronização da 

aprendizagem, assim como uma rotina e consequente memorização do que é 

transmitido. 
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 Relação Professor-aluno: O professor é o agente (ativo) e o aluno é o ouvinte 

(passivo). Relação extremamente verticalizada, na qual o professor detém o poder 

decisório quanto à metodologia, conteúdo e avaliação. Além de conduzir os alunos 

durante a transferência de conhecimento. 

 Metodologia da Educação Tradicional: A transmissão do conhecimento é realizada por 

modelos pedagógicos estabelecidos e escritos. Baseia-se em aula expositiva, com 

conteúdo pronto (preparado/formatado previamente pelo professor), onde o aluno 

(agente passivo no processo) recebe a informação. Todos os alunos são submetidos ao 

mesmo ritmo/tempo de aprendizagem. O professor conduz a classe a um resultado 

desejado (pré-estabelecido), seguindo passos para chegar ao objetivo proposto. 

Utiliza-se de provas e exames como forma de avaliar e medir a absorção do 

conhecimento adquirido pelo aluno. 

Em seu trabalho, Leão (1999) apresentou uma síntese de uma matriz teórica elaborada por 

outro autor (Saviani), para abordar as características metodológicas da educação tradicional, 

segundo os cinco passos formais de Herbart (1776-1841) e o método de Bacon (1561-1626). 

Essas sínteses são apresentadas na Tabela da Figura 2. 

 

Figura 2 – Síntese dos métodos de Herbart e Bacon. Retirado de (LEÃO, 1999) 
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A atuação do método pedagógico, quando se fala do ensino tradicional, segundo Herbart apud 

Silva (2012), é orientada por três procedimentos: 

 O governo, que significa a ordem, as regras e o controle do comportamento. Abrange o 

controle do educando. Controle esse, inicialmente exercido pelos pais, que depois passa 

para a instituição (escola-professor), cuja finalidade é submeter a criança às regras do 

mundo adulto e viabilizar o início da instrução. 

 A instrução, que significa o como será ensinado, ou seja, qual o procedimento a ser 

adotado no desenvolvimento da educação. Esse procedimento implica em determinar 

quais ideias e experiências receberão atenção. 

 A disciplina, que se constitui num processo interno a partir da autodeterminação, sendo 

responsável por manter o educando no caminho pressuposto, preservando a formação 

do caráter. 

“Cabe mencionar a colaboração de Herbart e o desenvolvimento de sua teoria 

educacional pautada na formação moral do discente. ‘[...] a perspectiva que põe o 

aspecto moral em primeiro lugar é, na minha opinião, a principal finalidade da 

educação, embora não a única e englobante’”.  (HERBART apud  SILVA, p.3, 

2012)  

 

Em suma, a educação tradicional na concepção pedagógica, pode ser caracterizada como a 

busca pelo conhecimento através da transmissão de informação, realizada a partir de uma 

figura central, o professor. Perpetua o desenvolvimento do intelecto, a imposição da disciplina 

como parte fundamental para o sucesso educacional, a memorização dos conteúdos como 

forma de apropriação dos conhecimentos tidos como essenciais, e a aplicação de provas 

abordando o conteúdo obtido como forma de avaliação da competência. 
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4. Pensando sobre a Educação Tradicional 

 

Segundo Sá (2017), o papel da escola é o de promover uma formação puramente moral e 

intelectual, lapidando o aluno para a convivência social, tendo como pressuposto a 

conservação da sociedade em seu estado atual (status quo). A escola teria como foco apenas a 

cultura, sendo os problemas sociais resguardados à própria sociedade. A escola sendo pensada 

de acordo com essa ótica, seria pensada apartada da sociedade e não sendo parte constituinte e 

constituidora da mesma. 

Os conteúdos de ensino seriam aqueles que foram ao longo do tempo acumulados e, nesse 

momento, seriam passados como verdades absolutas, sem chance de questionamentos ou 

levantamentos de dúvidas em relação a sua veracidade. Nessa concepção não está presente a 

consideração sobre os conhecimentos prévios do aluno, apenas o que está no currículo é 

transmitido, sem interferências ou desperdício de tempo. (SÁ, 2017) 

No processo de aprendizagem é valorizada a aula expositiva, centrada no professor, com 

exercícios de fixação, leituras repetidas e cópias, interrogatórios orais, exercícios de casa, 

decorando a matéria, com horário e currículo rígido, sem se preocupar com diferenças 

individuais e sem maiores elaborações pessoais. Essa Metodologia de ensino se caracteriza 

pela exposição verbal por parte do professor e a preparação do aluno. O foco principal recai, 

então, na resolução de exercícios e na memorização de fórmulas e conceitos. Desta forma, o 

professor inicialmente realiza a preparação do aluno, em seguida formula a apresentação do 

conteúdo, correlacionando-o com outros assuntos e, por último, faz-se a generalização e 

aplicação de exercícios. 

Para Caciano (2012), um crítico da instituição escolar, Michel Foucault (1926-1984) 

ressaltava que nas escolas a disciplina é moldada a partir de uma distribuição dos indivíduos 

no espaço utilizando técnicas para obter um sujeito cada vez mais submisso. De acordo com o 

filósofo, a organização da escola é planejada a fim de garantir esta disciplina: a disposição das 

classes/fileiras; os exercícios como uma forma de empregar tempo; as classes para articular os 

gestos e a postura para ler, escrever, recitar; os horários, atribuições de tarefas com certa 

duração e ordem. Foucault indaga também a técnica alfabetizadora das escolas, começando 

por letras, sílabas, palavras [...] atividades repetidas ao longo do dia, mês, ano que podem ser 

cobradas tanto para aprovação dos alunos quanto para reprovar. Com isso, o corpo da criança 
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se torna objeto de manipulação e condicionamento. Forma-se um tipo de saber que permite 

rotular os alunos, um saber que os qualifica. 

A abordagem tradicional do ensino, segundo Leão (1999), parte do pressuposto de que a 

inteligência é uma faculdade que torna o homem capaz de armazenar informações, das mais 

simples às mais complexas. Nessa perspectiva é preciso decompor a realidade a ser estudada 

com o objetivo de simplificar o patrimônio de conhecimento a ser transmitido ao aluno que, 

por sua vez, deve armazenar somente os resultados do processo. Desse modo, na escola 

tradicional o conhecimento humano possui um caráter cumulativo, que deve ser adquirido 

pelo indivíduo pela transmissão dos conhecimentos a ser realizada na instituição escolar. 

A relação professor-aluno é centrada pelo autoritarismo do primeiro em relação ao segundo e 

na transmissão dos conhecimentos. O professor detém o saber e a autoridade, dirige o 

processo de aprendizagem e se apresenta como modelo a ser seguido. A relação é vertical e 

hierárquica, de vigilância e passividade do aluno, simples receptor da tradição cultural, sendo 

a obediência uma virtude. Somente o professor possuiria conhecimento para ensinar sendo o 

papel do aluno o de receber o conhecimento transmitido pelo professor e o silêncio em sala de 

aula é imposto pela autoridade docente. Com isso, o ensino independe do aluno, pois este não 

possui o poder de contestar e nem de dar a sua opinião cabendo ao aluno a função da 

aprendizagem crua e decorativa, e ao professor a função do ensino direto e sem delongas. 

A avaliação também é mecânica e ocorre por meio de resolução de tarefas enviadas para casa, 

provas arguitivas e escritas. O aluno deve estudar apenas o que será avaliado e não se 

preocupar em entender o assunto. O professor da a lição e toma a lição e a avaliação é 

estimulada por prêmios e punições, os resultados são apresentados em um sistema 

classificatório que tende a criar uma competição entre alunos. 

Para Laburú et al. (2005), a avaliação de conteúdos por meio de provas convencionais, de 

concepção classificatória e somativa, encontra-se associada a uma visão de ensino-

aprendizagem objetivista, e vem-se tornando limitada dentro de uma concepção de educação 

contemporânea. Além de seu caráter parcial, os seus resultados positivos são, muitas vezes, 

enganosos ou insuficientes para uma formação integral e que tenha algum significado para o 

aluno. De maneira geral, muitas vezes os momentos avaliativos são meras formalidades, onde 

se busca comprovar se o aluno aprendeu ou não aquilo que foi ensinado. 

Ainda, de acordo com o Laburú et al. (2005), tudo se passa como se a prova de fato fosse 

capaz de medir, com absoluta precisão, o quanto cada aluno se empenhou, prestou atenção 
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nas aulas, se esforçou, aprendeu. Tais ideias são tão arraigadas no pensamento do corpo 

docente que muitos acreditam que, se não houver provas, os estudantes não estudarão e, 

consequentemente, não terão aprendido o conteúdo passado. Além disso, esse tipo de 

avaliação acaba por guiar as ações de professores e alunos assim, o objetivo do ensino passa a 

ser o de preparar os alunos para terem bons resultados nas provas e, consequentemente, o 

objetivo dos alunos, o de estudar apenas para as avaliações. 

 

“O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. 

É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e 

punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são 

diferenciados e sancionados. É por isso que em todos os dispositivos de disciplina o 

exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder e a forma 

da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade. No coração 

dos processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como 

objetos e a objetivação dos que se sujeitam. A superposição das relações de poder e 

das de saber assume no exame todo o seu brilho visível.” (FOUCAULT apud 

CACIANO, 2012, p. 101)  

 

A nota tem garantido, em parte, a manutenção da ordem institucional, a ordem na sala de aula, 

o controle do grupo e o exercício do poder do professor. Em casos mais extremos, a nota pode 

levar ao estabelecimento de uma obediência cega e ao respeito inquestionável do status quo. 

Neste contexto, se o aluno vai mal, não é a escola que não soube ajudá-lo, não é o sistema 

social que tem negado oportunidades, mas sim o próprio aluno é o culpado por ir mal e não 

estar conseguindo alcançar o que dele é exigido. (LABURÚ et al., 2005) 

O papel da escola tradicional é justamente fazer com que o aluno cresça pelo próprio mérito a 

partir do professor que repassa a eles todo o conhecimento obtido pela humanidade, de uma 

forma extremamente mecânica, fria, crua, e de uma forma generalizadora na qual as 

particularidades não são respeitadas: alunos sempre seriam alunos, independente das 

especificidades. O professor seria o dono do saber e do conhecimento, deixando assim vigente 

a posição do professor como sujeito ativo, e o aluno como sujeito passivo, sujeito este que 

deveria apenas receber o conhecimento e por si só desenvolver suas características sociais, 

políticas e humanas em geral de uma forma que os menos capazes ficariam para trás nessa 

escala de desenvolvimento. 

A pedagogia tradicional é marcada por um ensino baseado em verdades impostas, os 

conteúdos repassados são basicamente os valores sociais acumulados com o passar dos 

tempos com o suposto intuito de prepará-los para a vida.  Conteúdos estes determinados pela 
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sociedade e ordenados na legislação, independente da experiência do aluno e das realidades 

sociais particulares, fazendo com que a pedagogia tradicional seja vista como enciclopedista. 

O modelo educacional brasileiro já se iniciou sem uma identidade nacional própria já que, de 

acordo com Romanelli (2001), no período colonial bem como no monárquico, houve um 

modelo de importação, principalmente da Europa, da forma de pensamento, logo, das 

matrizes de aprendizagem escolar. 

A educação no Brasil sempre teve como norte a manutenção do domínio e da estratificação 

social. Estruturou-se arraigada na concepção de dominação cultural, reservada a uma elite 

exploradora e dominante, isto é, parte ínfima da sociedade, concepção essa arraigada por 

diversos séculos em nossa sociedade. Logo, podemos perceber com muita clareza um dos 

fundamentos da acentuada diferença entre classes, consequentemente, da grande dificuldade 

de eliminar essa disparidade, e da baixa escolaridade de nossa população. (STIGAR, 2001) 

 

"A economia colonial brasileira fundada na grande propriedade e não na mão de 

obra escrava teve implicações de ordem social e política bastante profundas. Ela 

favorece o aparecimento da unidade básica do sistema de produção, de vida social e 

do sistema de poder representado pela família patriarcal." (ROMANELLI, 2001: 

33). 

 

De acordo com Saviani apud Leão (1999), o método tradicional continua sendo o mais 

utilizado pelos sistemas de ensino, principalmente os destinados aos filhos das classes 

populares. Entretanto, mesmo se for analisada a escola privada, destinada às classes mais 

privilegiadas socioeconomicamente da sociedade, percebe-se que o ensino brasileiro continua 

utilizando-se dos métodos tradicionais de ensino. O que chama atenção, continua o autor, é 

que o modelo de ensino mais utilizado – tradicional – é até então o mais desejado pela 

sociedade. 

E mais, para Saviani apud Oliveira (2011), a escola não pode ser pensada como externa e 

autônoma ao contexto histórico-social e nem pode ser atribuída como compensatória de todas 

as responsabilidades sociais. Pois, “pensar a educação como instrumento de equalização 

social, como defende a pedagogia tradicional, é acreditar ingenuamente no poder da escola 

como a única solução para os problemas sociais, enquanto que pensar a escola também como 

reprodutora das desigualdades é acreditar que é impossível haver transformação na estrutura 



 
37 

social e que o sistema capitalista está definitivamente consolidado e sem nenhuma perspectiva 

de mudança social”, como declara o autor. 

Deve-se pensar para além das teorias estabelecidas e indicar o caminho para o qual a 

educação precisa seguir, dando relevância à transmissão de conhecimentos, sendo que os 

conteúdos devem começar a partir da prática social dos educandos, para que estes percebam a 

verdadeira realidade e, só assim, possam conseguir transformar a sociedade no sentido de 

exercer a democracia e a participação política. Mas, enquanto não houver respeito entre os 

direitos do povo, não será possível exigir da escola que haja conscientização política e 

democrática entre os nossos educadores e educandos, pois a estrutura escolar é organizada 

conforme a dinâmica social. (SAVIANI apud OLIVEIRA, p. 15, 2011)  

 No Brasil, a educação, enquanto potencializadora de transformação, continua em destaque, 

especialmente nos círculos públicos que envolvem os debates políticos. Defende-se que 

através do crescimento educacional o país poderá gerar uma massa mais consciente 

politicamente, mais qualificada profissionalmente e mais avançada moralmente. Entretanto, o 

que os debates políticos não mostram são os limites da própria educação dentro de uma 

sociedade hierarquizada, do ponto de vista de vários capitais indispensáveis para os efeitos 

pretendidos através do investimento em educação. (FERREIRA, p.58, 2013) 

Apesar de os trabalhos de Pierre Bourdieu, sociólogo e pensador sobre a educação, terem 

revelado as limitações da educação, enquanto portadora de um papel revolucionário no 

aspecto social e econômico, deve-se ressalvar que a crença na educação permanece bastante 

viva na literatura pedagógica, nas políticas públicas e no inconsciente coletivo. (FERREIRA, 

2013) 

Assim, podemos visualizar a organização escolar se perpetuando de forma pesada e prudente. 

Prudente para não embarcar em qualquer aventura, porque precisa preservar o passado, olhar 

para o presente e preparar para o futuro. Prudente, pois precisa encontrar denominadores 

comuns mínimos compatíveis com as diferenças e desigualdades nacionais e regionais. 

Pesada, pois burocratizou tanto toda a gestão em todos os níveis que, mesmo aumentando as 

ações de capacitação, parece que quase nada muda. Há uma sensação de desperdício de 

recursos, de estagnação, de experiências pontuais interessantes, mas de extrema lentidão, de 

peso cultural imobilizador. Aprendemos desde sempre em muitas salas de aula parecidas, em 

dezenas de milhares de aulas semelhantes, nos papéis de alunos e de professores. E este 
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modelo industrial está consolidado e, de alguma forma, deu conta das demandas, apesar das 

inúmeras críticas. Por isso é difícil superá-lo, principalmente quando ainda não temos outros 

modelos bem aprovados, testados e universalizados.  (MORAN, 2007)  
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5. Alternativas ao modelo de educação tradicional 

 

Como pôde ser notado no breve relato da história da educação no Brasil, as parcas iniciativas 

que surgiram no país como crítica e possível alternativa ao modelo educacional tradicional, 

não tiveram voz, muito menos êxito. Essas tentativas não encontraram espaço e campo fértil 

para desenvolverem seus modos de pensar e fazer, o que impossibilitava o questionamento e a 

possível modificação no modelo de educação vigente desde os primórdios, isto é, o de 

docilização do indivíduo para manter-se o status quo exploratório e desigual. 

Mudar os métodos educacionais possibilitaria fazer com que o aluno saísse da posição 

passiva, de mero absorvedor de saberes e fazer prontos e pré-determinados, para a posição de 

protagonista e agente de seu processo educativo, com possibilidade de consciência quanto aos 

métodos, conteúdos e principalmente, quanto a que finalidade poderia dar ao seu próprio 

processo de aprendizagem, e o que viesse a resultar deste. 

Assim, apresentaremos quatro possibilidades de se pensar o processo educacional a partir de 

bases diferentes da tradicional: o movimento da Escola Nova; as ideias do educador, 

pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire; o Método Montessoriano, da médica e mais tarde 

psicóloga, Maria Montessori; e o Método Waldorf, do filósofo e educador, Rudolf Steiner. 

 

 

5.1 Escola Nova 

 

No final do século XIX e começo do século XX, a escola no mundo ocidental sofreu uma 

revolução com o surgimento do movimento de “escolas novas” que se corporificou na Escola 

Nova. Esta surge com o propósito de reformar a escola tradicional, que se baseava na 

tradição, na transmissão do conhecimento acumulado, no intelecto, na razão, no livro e na 

autoridade do professor. (ROSA, 2016)  

A Escola Nova propõe o aluno no centro do processo pedagógico, bem como seu interesse e 

sua motivação, lhe proporcionando um “sentido vivo e ativo”. Por isso o movimento Escola 

Nova também é conhecido como “Escola Ativa”. (CAMBI apud ROSA, 2016, p. 7) 

As primeiras Escolas Novas surgiram na Europa e nos Estados Unidos no final do século 

XIX. Por volta de 1889 a 1900 surge na Inglaterra, com Cecil Reddie (1858-1932), que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
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defendia que o ensino deveria atender as demandas da sociedade moderna. Nos Estados 

Unidos, as iniciativas da Escola Nova foram promovidas por John Dewey, dando base ao 

surgimento de outras perspectivas significativas. Assim, o movimento da Escola Nova de 

renovação do ensino foi especialmente forte nesses locais. (ROSA, 2016) 

O chamado “escolanovismo” desenvolveu-se no Brasil durante importantes eventos de 

transformações econômicas, políticas e sociais. Nesse contexto histórico, pode-se citar o 

rápido processo de urbanização e a ampliação da cultura cafeeira, que trouxeram o progresso 

industrial e econômico para o país. Contudo, nessa mesma ocasião e devido a essas 

transformações impactantes, surgiram graves desordens nos aspectos políticos e sociais, 

ocasionando uma mudança significativa no ponto de vista intelectual brasileiro. 

No país, as ideias da Escola Nova foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923) 

porém, somente a partir da década de 1930, registraram-se grandes mudanças na educação 

brasileira, atingindo todos os níveis de ensino em esfera nacional. Este momento representa o 

fim da Primeira República, dando início à posse do governo provisório de Getúlio Vargas. 

Neste período, o movimento da Escola Nova ganhou grande impulso, gerando uma 

repercussão de intelectuais que apresentaram propostas para a educação: o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, os escolanovistas.  

Dessa forma, esse documento se tornou um documento histórico escrito por Fernando de 

Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, entre outros, que veio suprir as necessidades 

políticas e sociais da época, com o intuito de minimizar os fracassos existentes naquele 

momento, enaltecendo o exercício dos direitos da população brasileira, principalmente na 

educação, para que todos tivessem oportunidade de uma escola de qualidade, obrigatoriedade 

e de gratuidade. Com o decorrer dos fatos, o Estado acomodou os interesses incorporando 

algumas propostas vigentes dos pioneiros, como obrigatoriedade, universalização e gratuidade 

do ensino primário. (SHIROMA, et al apud ROSA, 2016) 

Assim como os princípios da educação ativista, cujo objetivo é desenvolver tudo o que a 

criança traz consigo desde a sua concepção, não havendo modificação em suas maneiras de 

pensar e agir, o Manifesto dos Pioneiros propunha uma sociedade homogênea e progressista, 

para que todos pudessem ter oportunidades igualitárias. Por esses motivos, Lemme (2005) 

relata que esse manifesto ficou somente na teoria e não pôde ser colocado em prática naquele 

momento, por possuir um caráter democrático. (ROSA, 2016) 
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Segundo Ribeiro (2004), Anísio Teixeira vem sendo considerado, pela literatura sobre o 

assunto, como o principal integrante do movimento escolanovista no Brasil que se deteve 

sobre esses temas e que se apropriou da filosofia da educação de John Dewey produzindo, 

teoricamente, uma articulação entre o conceito de democracia, pragmatismo e Escola Nova 

contudo, ele não foi o único a promover essa articulação no país. Outros autores, como 

Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Jayme Abreu, J. Roberto Moreira, dentre outros, 

também se apropriaram da filosofia da educação de John Dewey, referência importante do 

pensamento educacional brasileiro até a década de 1970. 

Anísio Teixeira procurou mostrar as renovações educacionais que estavam ocorrendo nos 

Estados Unidos da América no pós-guerra e que o processo educacional tinha como meta 

refletir sobre as mudanças sociais, buscando com isso uma teoria de educação moderna e 

científica. Mas isso não queria dizer que se deixaria de lado a discussão sobre valores e que 

seria uma simples adaptação do programa de ensino americano. Ao contrário, ele buscava no 

conceito deweyano de democracia e na filosofia da educação que o pressupunha, apreender os 

movimentos constantes e a dinâmica da sociedade brasileira. (RIBEIRO, 2004) 

Cambi apud Rosa (2016) esclarece que o movimento da Escola Nova surge em resposta à 

sociedade industrial e tecnológica. Essas se nutrem predominantemente de uma ideologia 

democrática e progressista, inspirada em ideais de participação ativa dos cidadãos na vida 

social e política, de desenvolvimento no sentido libertário das próprias relações sociais, ainda 

que ligadas a uma concepção fundamentalmente individualista do homem, segundo a qual as 

relações de comunicação com os outros são certamente essenciais, mas sem que venham 

prejudicar a autonomia da consciência e a liberdade pessoal de escolha. 

A Escola Nova ou Escola Ativa ao invés de privilegiar o ensino baseado na transmissão do 

conhecimento pelo professor e pelo livro, no saber codificado e sistematizado, dá ênfase à 

aprendizagem adquirida por meio do “fazer”, das experiências trazidas pelo aluno e do seu 

interesse. 

“... a educação era uma arte e que, em seu contato com a ciência, se torna mais 

científica, não deixando de ser uma arte e sem render-se aos conhecimentos 

externos à escola (concepção deweyana)”. (RIBEIRO, 2004, p.14) 

 

Segundo Rosa (2016), as críticas ao movimento fundamentaram-se em argumentos de que 

essa doutrina educacional seria a responsável pela deficiência na formação científica, na 

tolerância excessiva à indisciplina e na superficialidade dos conhecimentos alcançados pelos 
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alunos. Nesse sentido, essas críticas alertavam para o fato de que o movimento da Escola 

Nova se esquecia das finalidades essencialmente culturais e cognitivas da escola, que 

secularmente foram a ela atribuídas. 

 

5.2  Paulo Freire 

 

5.2.1 Paulo Freire (1921 – 1997) 

 

Nascido em Recife, Paulo Freire (1921 – 1997) foi um educador, pedagogo e filósofo 

brasileiro. Formou-se em direito, mas não seguiu carreira, encaminhando a vida profissional 

para o magistério. Considerado o mais célebre educador brasileiro, com atuação e 

reconhecimento internacionais, ficou conhecido principalmente pelo método de alfabetização 

de adultos. (FERRARI, 2008) 

 

5.2.2 Ideias pedagógicas de Paulo Freire 

 

Segundo Ferrari (2008), as ideias pedagógicas de Paulo Freire se desenvolveram a partir da 

observação da cultura dos alunos, especificamente pelo uso da linguagem, assim como a 

avaliação crítica do papel elitista da escola. O que fez com que o objetivo maior da educação 

fosse a conscientização do aluno, ou seja, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, 

levá-las a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. 

Suas primeiras experimentações ocorreram em 1963 em Angicos (RN), a 171 quilômetros de 

Natal, quando 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias, resultado de um 

método inovador de alfabetização desenvolvido por ele. Durante o governo de João Goulart, 

coordenou o Plano Nacional de Alfabetização, interrompido pelo golpe militar de 1964, o que 

o levou ao exílio no Chile. Neste país, em 1968, escreveu seu livro mais conhecido, 

Pedagogia do Oprimido. Também deu aulas nos Estados Unidos e na Suíça e organizou 

planos de alfabetização em países africanos. (FERRARI, 2008) 

Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, 

Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, isto é, as "escolas 

burguesas", as quais ele qualificou de educação bancária. Nelas, segundo Freire, o professor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
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age como quem deposita conhecimento num aluno apenas receptivo, dócil. Em outras 

palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus detentores. Trata-se, para 

Freire, de uma escola alienante, mas não menos ideologizada do que a que ele propunha para 

despertar a consciência dos oprimidos. "Sua tônica fundamentalmente reside em matar nos 

educandos a curiosidade, o espírito investigador, a criatividade", escreveu o educador. Ele 

dizia que, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, a 

educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los. (FERRARI, 2008) 

Ao contrário da concepção “Bancária”, Fávero (2011), lembra que é fácil identificar a 

libertação como o princípio fundamental na concepção de educação para Paulo Freire, 

concepção essa já presente nos primeiros escritos do educador e claramente assumida desde 

sua primeira obra “Pedagogia do Oprimido”. Esse princípio provém do humanismo cristão, de 

raízes europeias, sobretudo francesas, reelaboradas no Brasil. 

Para Freire, a concepção “bancária” de educação, não exigia a consciência crítica do educador 

e do educando, ou seja, nega o diálogo nas relações entre os sujeitos e a realidade. Por 

oposição, a educação seria libertação. Nesta concepção, o conhecimento parte da realidade 

concreta do homem e este reconhece o seu caráter histórico e transformador. O 

comprometimento com a transformação social é a premissa da educação libertadora. 

Libertação que não é só individual, mas principalmente coletiva social e política. (DREYER, 

2011) 

Outro aspecto relevante relacionado à prática libertadora, seria o que tange a ligação entre 

pensamento e ação. Como da Silva et al. (2005) sintetiza, a inclusão em educação, muito 

defendida por Paulo Freire, como prática de liberdade, pode e deve ser embasada no princípio 

de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si 

mediados pelo mundo, pelas experiências de cada um e pela evolução do processo inclusivo, 

que seria uma troca constante de saberes empíricos e acadêmicos, contrapondo assim ao 

ensino baseado na “educação bancária”. 

Paulo Freire desenvolveu uma configuração de educação do tipo interdisciplinar, com o 

objetivo da libertação dos oprimidos, ou seja, a humanização do mundo por meio da ação 

cultural libertadora, evitando a lógica mecanicista que considera a consciência como criadora 

da realidade, e o mecanismo objetivista, que considera a consciência como cópia da realidade. 

(SILVA, 2013) 
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“Mas a educação para Paulo Freire não se restringe ao ensino escolar, nem muito 

menos ao treinamento profissional. Trata-se da formação do homem, considerado 

como ser inacabado, em permanente processo de auto formação.” (FÁVERO, 2011, 

p. 5) 

 

De acordo com o modelo pedagógico de Paulo Freire, outro aspecto importante além da 

questão cultural, leitura do mundo e as experiências do educando, adotados no sistema de 

alfabetização de adultos, seria o diálogo. Pare ele, ninguém educaria ninguém isto é, as 

pessoas se educariam em uma relação dialógica, de saberes e afetos. O diálogo viabilizaria 

metodologicamente o movimento da práxis: partir do vivido e do conhecimento prévio, 

discuti-lo, criticá-lo, ampliá-lo na direção do bom senso para daí, não só mudar sua visão de 

mundo, mas transformar o mundo. (FÁVERO, 2011) 

Paulo Freire distinguia a educação em um duplo plano instrumental capaz de preparar, técnica 

e cientificamente, a população para o mercado de trabalho e que atendesse as necessidades 

concretas da sociedade. Com isso, elaborou uma proposta conscientizadora de alfabetização 

de adultos cujo princípio básico era a leitura do mundo e as experiências do educando. Dessa 

forma, sua proposta de alfabetização partia da realidade de vida do aluno, para o aprendizado 

da técnica de ler e escrever. O método desenvolvido pelo educador chamava a atenção dos 

educadores e políticos da época, pois acelerava o processo de alfabetização de adultos e tinha 

como ponto fundamental as palavras geradoras. (SILVA, 2013) 

 

5.2.3 Método de Alfabetização de Paulo Freire 

 

Segundo Dreyer (2011), o método de Alfabetização de Paulo Freire tem sido um grande 

referencial nos últimos 30 anos. A metodologia se inicia pelo levantamento do universo 

vocabular dos alunos, a fim de identificar as palavras geradoras isto é, as palavras de uso mais 

frequente. Através de conversas informais o educador observa os vocábulos mais usados 

pelos alunos e a comunidade, e assim seleciona as palavras que servirão de base para as 

lições. A quantidade de palavras geradoras pode variar de acordo com o professor e depois de 

composto o universo das palavras geradoras, elas são apresentadas em cartazes com imagens. 

De acordo com Freire apud Silva (2013), essas palavras geradoras trariam a cultura de cada 

aluno para dentro do universo da sala de aula, e para selecioná-las, seria também levado em 

conta sua riqueza silábica e seu valor fonético.  
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Então, nos círculos de cultura inicia-se uma discussão para significá-las na realidade daquela 

turma e assim, os educandos passariam para a etapa seguinte do aprendizado que consiste em 

uma dupla leitura: a da realidade social que se vive e a da palavra escrita que se traduz. De 

acordo com Freire apud Silva (2013), esse momento seria o da tematização, pelo qual 

professor e aluno codificam e descodificam os temas de maior recorrência, buscando seu 

significado social dentro daquele contexto, abrindo possibilidade para a tomada de 

consciência do mundo vivido.  

Um terceiro momento seria o da problematização em um movimento do concreto para o 

abstrato e do abstrato para o concreto, voltando a este, já problematizado, descobrindo 

possíveis limites e possibilidades existenciais na busca de uma visão mais crítica que levaria a 

uma possível transformação do contexto vivido. Abre-se a oportunidade da realidade 

opressiva ser experimentada como um processo passível de superação. Sendo assim, a 

educação para a libertação de Freire, deve caminhar para uma práxis transformadora. 

(FREIRE apud SILVA, 2013). 

Silva (2013) propõe que apesar dessa metodologia possuir uma decomposição do método de 

ensino/alfabetização nestes três momentos, eles acabam trabalhando em interface entre si. 

Então, o objetivo da alfabetização de adultos seria o de promover a conscientização acerca 

dos problemas cotidianos, a compreensão do mundo e o conhecimento da realidade social. 

Vale enfatizar que os métodos de Paulo Freire não ensinam a repetição de palavras, mas o de 

desenvolver a capacidade de pensá-las com base nas palavras retirados do cotidiano dos 

alunos formando assim as palavras geradoras que através de uma palavra conseguimos formar 

muitas outras diferentes e que se torna muito mais fácil para o entendimento dos alunos. 

(DREYER, 2011) 

Com isso, o educador deve estar embasado teoricamente para apontar métodos que despertem 

no jovem e no adulto a conscientização, a criatividade e o interesse em querer saber sempre 

mais. Para isso, é necessário que o material didático utilizado pelo educador seja construído a 

partir de debates entre ele e os alunos com o objetivo de fazer um levantamento dos 

conhecimentos dos alunos, até mesmo do vocabulário que faz parte do universo de 

comunicação destes alunos. (DREYER, 2011, p.1) 

A Pedagogia de Paulo Freire, embora formulada inicialmente como educação de adultos e 

experimentada como alfabetização de adultos, pode ser considerada uma pedagogia como 

concepção geral de educação. Em síntese, é considerada revolucionária, pela sua dimensão 



 
46 

ética que lhe confere intensa atualidade e importância. É uma pedagogia do direito à 

educação, por isso a permanência de sua obra e de seu pensamento; por isso, a atualidade de 

sua pedagogia. (FÁVERO, 2011) 

 

5.3  Método Montessoriano 

 

Dentre as propostas que procuraram avançar na proposição de uma nova forma de educação, 

que respondesse à demanda de uma individualização do ensino, uma das que ganhou maior 

destaque foi a de Maria Montessori (1870-1952). 

 

5.3.1 Maria Montessori (1870-1952) 

 

Maria Montessori nasceu em 1870 em uma cidade chamada Chiaravelli, na Itália, e após ser a 

primeira mulher a se formar em Medicina, dedicou-se a estudar crianças consideradas fora do 

padrão de normalidade esperado. Mais do que o fato de ter sido uma mulher a se destacar, o 

trabalho que fez, em si, já era motivo para destaque. 

No mesmo ano que recebeu o título de doutora em medicina, 1896, Maria Montessori 

participou do Congresso Internacional pelos Diretos da Mulher, em Berlim. Nesse momento 

também começou a exercer a profissão de médica com destaque na atuação em clínica 

psiquiátrica. Foi neste trabalho que nasceu o seu interesse pelas crianças com deficiência 

mental
1
. (SILVESTRIN, 2012) 

Sua atenção e atuação voltada à paixão pela ciência e pela Educação fundiram-se quando 

Montessori preparou na Universidade de Roma uma pesquisa sobre os tratamentos até então 

empregados às crianças com deficiência, compreendendo que durante o período da 

recuperação, as crianças se sentiam tristes e deprimidas, como ela mesmo enfatizava, uma vez 

que a sociedade não proporcionava nada além de um tratamento médico, que era o mesmo 

destinado aos adultos. (POMBO apud DUARTE, 2014, P.11) 

___________________________________ 

1
Manual de Comunicação da Comissão do Senado Federal para Linguagem Inclusiva (Secom). Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/linguagem-inclusiva> Acesso em: 6 

DEZ. 2017. 

https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/linguagem-inclusiva
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Efetivamente seu trabalho teve início 1899, num Congresso Pedagógico que ocorreu na 

cidade italiana de Turim, onde Montessori expôs seu trabalho de Educação Moral, no qual ela 

ressaltava os conhecimentos adquiridos com suas pesquisas de que as crianças com 

deficiência não poderiam ser ignoradas socialmente, mas sim que deveriam ser incluídas, pois 

o ganho seria para todos. (POMBO apud DUARTE, 2014, p. 11) 

Oliveira (2012) destaca que os trabalhos desenvolvidos por Maria Montessori com crianças 

com deficiência podem ser considerados um marco na pedagogia, pois mostrou que estas 

crianças podiam ser estimuladas e responder com autonomia. Montessori criou locais para 

realizar um trabalho de desenvolvimento destas, indo além do ensino. Com o objetivo de 

aprofundar seus conhecimentos na área da Pedagogia, Maria Montessori passa a cursar 

Filosofia e Psicologia na Universidade de Roma, onde buscava estudar métodos de ensino 

para crianças. 

A partir desse contexto, passa a utilizar bastante da psicologia para compreender a criança e 

suas necessidades, por meio dessa percepção e sensibilidade ao indivíduo, ela pesquisou 

metodologias, materiais e técnicas para auxiliar no desenvolvimento cognitivo, motor e 

psíquico das crianças com deficiência que frequentavam as instituições onde trabalhou.   

(SILVESTRIN, 2012) 

Assim, a proposta pedagógica de Montessori se assentou fundamentalmente em princípios 

científicos advindos da psicologia, sobre os quais desenvolveu nova organização didática e 

novos instrumentos de trabalho, buscando formas de contemplar demandas singulares dos 

alunos. (LANCILLOTTI, 2010) 

Fundou, em 1906, a Casa Dei Bambini, a partir de um convite para que ela fosse a 

responsável pela educação de crianças pequenas e carentes de um conjunto habitacional. 

Inicialmente, esse projeto tinha como objetivo principal reduzir as despesas da companhia 

imobiliária com manutenção, através do intuito de reunir as crianças (filhos de operários) que 

residiam em habitações populares, a fim de que não ficassem abandonadas pelos locais e 

assim, não sujassem as paredes e não criassem desordem. Dessa forma, a Casa Dei Bambini, 

foi projetada dentro do próprio condomínio em uma de suas salas vagas. (SILVESTRIN, 

2012) 

Na Casa Dei Bambini, Montessori buscou aplicar o método que desenvolveu e que utilizava 

com crianças com deficiência, em crianças com idade entre 3 e 6 anos, para verificar a 

eficácia dessa pedagogia também com as crianças sem deficiência. (SILVESTRIN, 2012) 
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Durante sua vida, Maria Montessori ministrou palestras e orientações em vários países. 

Lançou muitos livros, que foram traduzidos em diversos idiomas, dentre eles podem ser 

citados: A Importância da Etnologia Pedagógica (1905), Pedagogia Científica (1909), 

Antropologia Científica e Antropologia Pedagógica (1910), Psicoaritmética e Psicogeometria 

(1934), A Criança (1941), Mente Absorvente (1941), Formação do Homem (1945), Da 

infância à adolescência (1948), A educação e a paz (1949), Para educar o potencial humano 

(1970). 

 

5.3.2 Método Montessoriano 

 

Método Montessoriano é o nome que se dá ao conjunto de teorias, práticas e materiais 

didáticos criados ou idealizados por Maria Montessori. Segundo Márcio Ferrari apud 

Silvestrin (2012), Montessori dizia que seu método não contrariava a natureza humana e, por 

isso, era mais eficiente do que os tradicionais. Segundo Oliveira (2012), o Método 

Montessoriano foi desenvolvido objetivando despertar, com o sistema e materiais didáticos, 

um interesse espontâneo na criança, obtendo uma concentração natural nas tarefas. 

Tal método tem como foco o desenvolvimento da globalidade da individualidade infantil e 

não exclusivamente suas capacidades mentais. O método também se preocupa com as 

capacidades de iniciativa, de resolução de problemas sem que este possua interdependência a 

componentes emocionais. (POMBO apud DUARTE, 2014) 

Segundo Faria (2012), o método possui três princípios básicos: a liberdade, a atividade e a 

individualidade. O método utiliza o dia-a-dia da vida como processo de desenvolvimento e, 

para que isso ocorra, a criança deverá estar inserida no ambiente de forma que ela esteja à 

vontade. Por isso é importante que a escola esteja adaptada e organizada para que a criança 

sinta-se livre, onde a mesma se autodisciplinará através do interesse em realizar as atividades. 

A atividade, seria consequência do princípio da liberdade, pois a criança deverá se sentir livre, 

mas de forma ordeira. Para isso a escola deve oferecer um ambiente organizado, onde a 

criança possa se desenvolver de acordo com seu tempo de aprendizagem, respeitando-se o 

desenvolvimento de cada educando e orientando-se a educação para a individualidade. 

Na pedagogia Motessoriana há uma busca que consiste em harmonizar corpo, inteligência e 

vontade. Nesse método a educação está no próprio educando. 
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"...tem por objetivo levar o ser ao conhecimento consciente do real. Ser consciente 

do real é conhecer o mundo exterior (o não eu) e o mundo interior (o eu); para isso 

se impõe o método experimental, compreendendo que desta forma o ser toma 

conhecimento do real pelas atividades que realiza. Ser consciente do mundo exterior 

possibilitará o conhecimento do mundo interior, o “eu”, constatando a própria 

personalidade." (COSTA, 2001, p. 3) 

 

Oliveira (2012), observa que o Método Montessoriano se propõe a trabalhar a criança como 

um todo ou seja, não somente as habilidades científicas, mas também as emocionas. Afinal, o 

autor ressalta, que no mundo atual, há cobranças para um adulto não dotado apenas de 

conhecimentos técnicos e científicos, mas que esteja apto a enfrentar de modo estável os 

desafios de uma sociedade moderna. 

A partir do momento em que começou a dedicar-se ao estudo da psicologia do 

desenvolvimento, Montessori escreveu que o comportamento e psicologia infantil se dão em 

diferentes fases da criança, de forma que em cada época da vida predominam certas 

necessidades e comportamentos específicos. Isso foi estabelecido sem deixar de considerar o 

que há de individual em cada criança, o que fez Montessori traçar perfis gerais de 

comportamento e de possibilidades de aprendizado para cada faixa etária, com base em anos 

de observação. Sendo assim, Silvestrin (2012), resume da seguinte forma: 

 O primeiro período que vai do nascimento até os seis anos de idade, subdivide-se em 

mente absorvente inconsciente (zero a três anos), e mente absorvente consciente (três 

aos seis anos). A mente absorvente inconsciente é a fase em que a criança absorve 

inconscientemente tudo o que está no ambiente (caráter criativo e construtivo – 

constitui-se a psique da criança). Nessa fase a criança constituirá a linguagem e 

absorverá a língua materna, hábitos, costumes, memória, compreensão raciocínio, etc. A 

mente absorvente consciente é a fase em que a criança age sobre o ambiente para 

desenvolver-se e construir novas aprendizagens. 

 O segundo período, que é denominado de período intermediário, vai dos seis aos doze 

anos de idade. Esse período é marcado por mudanças psicológicas e físicas. Nessa fase 

a criança também está desenvolvendo sua consciência moral. Também nesse momento 

o indivíduo busca maior participação em atividades coletivas, desenvolvendo assim a 

sua sociabilidade. 
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 O terceiro período é marcado pela puberdade (doze aos quinze anos) e a adolescência 

(quinze aos dezoito anos). Nessa fase o indivíduo sente mais a necessidade de fazer 

parte de um grupo por afinidade. Na puberdade o indivíduo passa por transformações 

abruptas e o desenvolvimento da consciência crítica e da reflexão. A adolescência é a 

última fase do desenvolvimento humano, sendo marcada pela conquista da 

independência e autossuficiência econômica que estabelece a entrada para a vida adulta. 

O método desenvolvido por Montessori há apoio de materiais cujos objetos são simples, mas 

que chamam atenção pelo aspecto visual (forma e cor), e pelo aspecto tátil. O material passa a 

ser o elemento que carrega uma proposta: a de fazer reflexão a partir do seu uso. Costa (2001) 

cita que os materiais têm como utilidade não apenas à instrução, mas também visam atender 

às necessidades psíquicas da criança. 

Como Maria Montessori acreditava que o caminho do intelecto passaria pelos sentidos, 

desenvolveu um método para educar a consciência explorando as formas dos materiais, as 

cores, texturas, etc. Ela estudou a fundo a psicologia para desenvolver esses materiais que 

facilitam o aprendizado de conhecimentos não específicos. Para o método montessoriano, o 

material e a liberdade que a criança tem em usá-lo, andam juntos nessa pedagogia. (FARIAS, 

2015) 

Dessa forma, o material didático a ser utilizado desempenha papel fundamental nas classes 

montessorianas, devendo ser estéticos, científicos e obedecer a uma gradação de dificuldades. 

A apresentação deles pode ser individual sem a necessidade de uma lição verbal sendo  

possível, através da utilização deles, atrair a inteligência da criança para indagações e 

fenômenos. Com isso, na sistemática Montessoriana, a organização e os materiais 

empregados, tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem que deve 

processar-se a partir do pensamento concreto para o pensamento abstrato. 

 

“O material deve ser apresentado lentamente, com clareza a fim de que a criança 

possa sozinha, perceber o movimento e executá-lo corretamente por todo tempo que 

queira. Os erros eventuais, provocados pela falta de experiência, em sua grande 

maioria, devem ser corrigidos pela própria criança, exceto em situações de uso 

indevido, desordenadamente. Nesse caso, o professor pode conduzir para que faça o 

uso adequado.” (OLIVEIRA, 2012, p.7) 
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Farias (2015) cita que o ambiente é preparado para dar autonomia ao educando. Dessa forma, 

o professor Montessoriano auxiliaria a criança a ser a autora da sua própria educação, 

capacitando-a para compreender a natureza do processo estético dos materiais desenvolvidos 

por Montessori, valoriza-se o relacionamento interpessoal. 

Oliveira (2012) descreve que o professor montessoriano deve ser como um guia, um 

orientador. Por isso, deve ter uma formação especial (treinamento em Educação 

Montessoriana), uma vez que não trabalha ao mesmo tempo com todos os alunos em um 

mesmo grupo, de uma só vez, além de necessitar de um grande domínio com os materiais no 

desenvolvimento do trabalho. Além de lúdico e criativo, deve ter a capacidade de ser 

paciente, acreditar que a criança revelará todas as suas potencialidades se lhe forem 

oferecidos meios para isso. 

Para Bózio apud Oliveira (2012), o professor montessoriano é aquele que observa, estuda, 

indaga e se deixa indagar, respeita, educa pelo exemplo, é sereno, tem controle de si e de seus 

impulsos, prepara o ambiente tornando-o atraente e agradável para que a criança possa 

descobrir sua capacidade de promover o próprio crescimento, o respeito a si e aos outros, ao 

mundo, que possa desenvolver o gosto pela ordem, pela organização e pelo silêncio. Assim, o 

professor é na verdade um mediador que auxilia no desenvolvimento educacional, cultural e 

social. 

Sendo assim, o educador na metodologia montessoriana deve desempenhar um papel sem 

obstáculos na atividade da sala de aula possibilitando ao aluno ser um participante ativo no 

processo ensino-aprendizagem. No ambiente de aprendizagem é favorecido a 

responsabilidade e o desenvolvimento da autodisciplina, fazendo com que o aluno conquiste 

sua independência e liberdade, para ser, pertencer, escolher e instruir às necessidades de seu 

desenvolvimento, no processo educacional. 

Outro papel importante do professor nessa metodologia é a etapa de escolha do material a ser 

utilizado, um material que corresponda às necessidades do desenvolvimento de cada aluno. 

Para Farias (2015), ele desperta a verdadeira natureza do indivíduo e o interesse pelo trabalho. 

O material projetado tem o sentido de compreender como as crianças, tanto com deficiências 

tanto quanto as sem deficiência, aprendem. Cada material é capaz de despertar um sentido 

diferente em cada criança proporcionando que elas controlem os seus erros, tendo a 

oportunidade de continuar o processo até atingir seu objetivo.  
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Costa (2001) chama atenção a outro ponto alto do método, denominado de Linha, que é 

constituído por cinco fases, que objetiva alcançar a máxima concentração interior. O método 

consiste traçar uma linha circular  na sala de aula onde a criança possa colocar o pé, um diante 

do outro, como se andasse em um trilho. A Linha é trabalhada com a finalidade de despertar a 

consciência da criança. Suas cinco fases são: 

1. Atenção: busca centralizar todas as crianças na pessoa que as comanda. 

2. Concentração sem esforço: é o andar na linha naturalmente, buscando um equilíbrio 

sem muito esforço. 

3. Concentração com esforço: consiste em dominar o corpo nos menores gestos, tendo 

cuidado e atenção cada vez maiores com o seu corpo e o do outro, dos espaços e entre 

eles. 

4. Descontração: é o momento da criança expandir-se, desabrochar-se, por meio de 

dança, cantos, jogos e dramatizações. 

5. Relaxamento: é o momento de reuni-las no silêncio e recolhimento. 

Uma consideração importante a ser salientada, ressaltado por Farias (2015), é que Montessori 

respeitava as diversidades e isso está implícito em seu método, ao levar em consideração as 

diferenças em sala de aula trabalhando com propostas pedagógicas que contemplam as 

possibilidades de cada aluno, para que a educação se desenvolva com base na evolução do 

educando, e não o contrário. 

De acordo com Braga apud Faria (2012), o Método Montessoriano baseia-se em doze 

aspectos básicos:  

1. A natureza da criança é observada no decorrer de vários anos.  

2. Possui aplicação universal. O método já foi experimentado em vários países, de 

diferentes culturas e realidades.  

3. Revela a criança como amante do trabalho intelectual, trabalho esse, escolhido 

espontaneamente por ela mesma e concluído com extrema satisfação.  

4. Baseia-se na necessidade da criança de aprender fazendo, experimentando cada 

aprendizagem.  
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5. Mostra que ao deixar a criança agir espontaneamente, ela irá alcançar seu próprio 

nível de desenvolvimento, independentemente do nível de seus companheiros de 

turma.  

6. A criança torna-se capaz de se autodisciplinar, pois essa é uma atitude interna, que é 

trabalhada com ela, e não imposta.  

7. Está baseado no respeito à personalidade da criança, dando-lhe espaço para sua 

independência biológica.  

8. O professor tem a liberdade para atender cada aluno de acordo com suas necessidades 

individuais.  

9. Destaca  que cada criança tem seu ritmo de trabalho.  

10. Mostra que no método não existe a competição, pelo contrário, a cada momento são 

oferecidas às crianças oportunidades para a ajuda mútua.  

11. Revela que, pelo fato da criança escolher por ela própria suas atividades, sem 

competição ou imposição, ela não desenvolverá nenhum tipo de dano proveniente do 

excesso de pressão ou de sentimento de inferioridade.  

12. O método possibilita o desenvolvimento da criança, não apenas das faculdades 

intelectuais, mas também de sua capacidade de deliberação, iniciativa e escolhas 

independentes, juntamente com seus atributos emocionais. O indivíduo que exerce sua 

liberdade tem a perspectiva de aprimorar as qualidades sociais básicas que constituem 

a base da boa cidadania.  

Como pode ser observado, há uma grande diferença entre os métodos Montessoriano e o 

método de ensino tradicional. Assim sendo, para facilitar a compreensão, em seu artigo Faria 

(2012) apresenta comparações entre os dois métodos, que foram compilados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Método Montessoriano versus Tradicional. Adaptado de (FARIA, 2012) 

Método Montessoriano Método tradicional 

Enfatiza as estruturas cognitivas e o 

desenvolvimento social  

Enfatiza o conhecimento memorizado e o 

desenvolvimento intelectual.  

O aluno participa ativamente no processo 

ensino aprendizagem. A mestra e o aluno 

interagem igualmente  

Encoraja a autodisciplina.  

O aluno participa passivamente no processo 

de aprendizagem. A mestra desempenha um 

papel dominante em sala.  

A principal força atuante na disciplina é a 

mestra.  

O ensino se adapta ao estilo de aprendizagem 

de cada aluno.  

O ensino em grupo é de acordo com o estilo 

de ensino para adultos  

O ensino se adapta ao estilo de aprendizagem 

de cada aluno 

O ensino em grupo é de acordo com o estilo 

de ensino para adultos 

Os alunos são motivados a colaborar e se 

ajudar mutuamente  
Não se motiva a colaboração.  

A criança pode escolher seu trabalho ou 

atividade de acordo com seu interesse  

A estrutura curricular é feita com pouco 

enfoque nos interesses das crianças  

A partir do material selecionado, a criança é 

capaz de formular seu próprio conceito 

(autodidata).  

O conceito é entregue diretamente à criança 

pela mestra.  

A criança trabalha de acordo com seu tempo.  
É estipulado um limite de tempo à criança 

para a realização de seu trabalho  

É respeitada a velocidade de cada criança 

para aprender e fazer sua a informação 

adquirida.  

O passo da introdução é ditado pela maioria 

da turma ou pela professora 

Permite à criança descobrir seus próprios 

erros através da retroalimentação do material  

Os erros são corrigidos e assinalados pela 

professora.  

Através da repetição das atividades, é 

reforçada internamente a aprendizagem, e o 

aluno pode desfrutar do resultado de seu 

trabalho.  

A aprendizagem é reforçada externamente 

através da memorização, repetição, 

recompensa ou desalento.  

O material multi-sensorial permite 

exploração física e ensino conceitual através 

da manipulação concreta  

Possui poucos materiais sensoriais e ensino 

conceitual, na maioria das vezes, abstrato  

A criança tem liberdade para trabalhar, pode 

mover-se pela sala, e ficar onde se sentir 

mais confortável, pode conversar com os 

colegas, mas com cuidado para não 

atrapalhar os demais.  

A criança na maioria das vezes fica sentada 

em sua cadeira, e deve ficar quieta.  

Os pais participam de um programa com a 

função de explicar a filosofia Montessori e 

participar no processo de aprendizagem de 

seus filhos.  

Os pais se reúnem voluntariamente e em 

geral não participam no processo de 

aprendizagem de seus filhos.  
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5.4 Método Waldorf 

 

Para escrever sobre a Pedagogia Waldorf deve-se, primeiramente, falar em antroposofia, além 

de falar sobre o fundador e pensador de ambas as filosofias, Rudolf Steiner. 

 

5.4.1 Rudolf Steiner (1861-1925) 

 

Rudolf Steiner (1861-1925), filósofo e educador, nasceu no ano de 1861 em Kraljevec, atual 

Croácia. Filho de pais austríacos, passou a sua infância e juventude em várias cidades da 

Áustria. Formou-se na Escola Politécnica de Viena, onde estudou matemática, ciências, 

literatura, filosofia e história, desenvolvendo um interesse especial por Goethe. Em 1897, 

mudou-se para Berlim, onde foi o editor, até 1900, da Revista de Literatura. Foi nessa cidade 

que começou a se envolver intensamente na vida intelectual, participando de sociedades 

dramáticas e literárias, escrevendo e editando livros e revistas, e onde iniciou a atividade de 

palestrante, que duraria toda a sua vida. 

 

5.4.2 Antroposofia 

 

Rudolf Steiner (1861-1925), foi membro e até presidente da Sociedade Teosófica na 

Alemanha, mas rompeu com esta e ao aderir a uma trajetória de conferencista e escritor, 

acabou desenvolvendo a Ciência Espiritual Antroposófica, ou Antroposofia e fundou a 

Sociedade Antroposófica. 

Pelo dicionário Antroposofia vem de: "antrop(o)", "homem" + "sof(o)", "sábio" + "ia", 

"qualidade, estado, profissão", pode-se dizer que é uma doutrina filosófica fundada pelo 

próprio Rudolf Steiner (1861-1925). A Sociedade de Antroposofia Brasileira a define como: 

“do grego ‘conhecimento do ser humano’, introduzida no início do século XX pelo austríaco 

Rudolf Steiner, pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser 

humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico 

convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Teos%C3%B3fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Antropos%C3%B3fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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Segundo a Antroposofia, o ser humano é uma entidade constituída de corpo, alma e espírito – 

aos quais estão relacionadas, respectivamente, as faculdades do fazer, do sentir e do pensar. 

Embora latentes desde o momento no nascimento físico do homem, cada um desses 

constituintes tem um desabrochar que segue uma progressão baseada em ciclos de sete anos, 

denominados “setênios”. (STEINER apud SILVA, 2015, p. 108).  

A Antroposofia busca respostas às necessidades do ser humano com base científica, cultural, 

artística e religiosa para se viver. Pode ser caracterizada como um método de conhecimento 

da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método 

científico convencional e que pode ser aplicado a praticamente todas as áreas da vida humana. 

Importante ressaltar que não se trata de uma religião e tampouco é propagada nas escolas 

Waldorf, o que possibilita aos alunos a livre escolha de suas religiões. (LANZ apud 

BOTTENE, 1990, p.14). 

 

5.4.3 Metodologia Waldorf 

 

Rudolf Steiner foi convidado por Emil Molt, proprietário da indústria Waldorf-Astoria para 

uma série de palestras para as trabalhadoras de sua fábrica. Quando a primeira guerra mundial 

termina, essa fábrica volta a trabalhar, quando então começa a dificuldade de obter matéria 

prima, o que resulta em um tempo ocioso dos empregados, sendo a maioria mulheres. Surge 

então a ideia de que as funcionárias nesse tempo ocioso tivessem aulas. Steiner então designa 

um professor para realizar essa tarefa, o que faz com que, a partir desse trabalho com essas 

funcionárias, solicitem ao proprietário que gostariam muito que essa educação fosse estendida 

para seus filhos. Esse foi o ponto de partida. (BIEKARCK apud BOTTENE, 2011, p.5)  

Emil Molt apoiava e financiava a concretização da ideia, sabia que Steiner tinha sido 

encarregado de educar uma criança excepcional portadora de hidrocefalia, considerada 

incurável. O ensino dado revelara seus dons de pedagogo, pois o menino terminou a escola e 

se formou em medicina, graças ao talento pedagógico de Steiner. (BOTTENE, 2011) 

O educador aceitou a proposta, mas colocou algumas condições, dentre as quais se 

destacavam a abertura da escola indistintamente, para todas as crianças. Buscou a legislação e 

constatou que o Estado de Württemberg era extremamente liberal quanto ao ensino, e após 

várias conversas com as autoridades, propôs as ideais da pedagogia materializados em um 
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projeto que defendia a liberdade na escolha das matérias, elaboração do currículo e sua 

unificação em 12 anos e, que os professores da escola fossem livremente escolhidos 

independentemente de diploma e para estes ele deu uma formação através de conferências. 

Steiner queria que a Escola Waldorf tivesse o mínimo de interferência governamental e que 

não se preocupasse com objetivos lucrativos. Emil Molt concordou e em 7 de setembro de 

1919, foi aberta a Die Freie Waldorfschule (A Escola Waldorf Livre). (BOTTENE, 2011, p.5-

6) 

As metodologias, propriamente ditas, são estruturadas por especialistas do campo pedagógico, 

porém Bach Júnior (2012) cita que esta situação não ocorre com a Pedagogia Waldorf. Nela, 

o sistema filosófico que lhe dá suporte e a estrutura metodológica foram fundamentadas pelo 

próprio fundador durante sua vida. De tal modo que entre a teoria e a prática pensadas, não há 

um filtro de outra personalidade. 

A principal característica da Pedagogia Waldorf é o seu embasamento na concepção de 

desenvolvimento do ser humano introduzida por Rudolf Steiner, orientada a partir de 

elementos antropológicos, pedagógicos, curriculares e administrativos fundamentados na 

Antroposofia. Para Santos (2010), a Pedagogia Waldorf busca o desenvolvimento integral da 

criança, ou seja, o desenvolvimento harmonioso e sadio do ponto de vista físico, anímico e 

espiritual. Além disso, a autora cita também um desenvolvimento onde a criança se sinta 

integrada à sociedade. A criança deve perceber que ela faz parte do mundo, que é um grande 

organismo que precisa ser cuidado. 

Para educar, os professores levam em conta o desenvolvimento humano descrito a partir da 

Antroposofia. Para Steiner, o desenvolvimento humano ocorre em ciclos de aproximadamente 

sete anos: são os setênios. Sendo determinístico para o entendimento e correlação entre a 

Antroposofia e a metodologia Waldorf, os três primeiros “setênios” são divididos a cada sete 

anos da vida: primeiro setênio, 0 a 7 anos; segundo, 7 a 14 anos; e terceiro, 14 a 21 anos. 

Santos (2010) discorre sobre esses períodos. No primeiro setênio (0 a 7 anos) a criança 

absorve inconscientemente tudo o que está ao seu redor e imita o que percebe. Portanto, o 

educador atua através do exemplo, do gesto, do fazer. No segundo setênio (7 a 14 anos) há 

uma predominância da vida sentimental. Assim, no período escolar do Ensino Fundamental, 

toda a educação é permeada pela arte. No terceiro setênio (14 a 21 anos) os jovens buscam 

julgar por si próprios e há um idealismo. 
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Uma vez que, a cada novo setênio, a energia vital do ser humano apresenta-se especialmente 

investida em um aspecto específico desse desenvolvimento, acarretando modificações 

biológicas, fisiológicas e cognitivas peculiares, todo o currículo Waldorf apresenta-se também 

orientado para atitudes e dispositivos didático-metodológicos diferenciados em cada uma 

dessas etapas. (STEINER apud SILVA, 2015) 

 

"No início do século XX, Rudolf Steiner, o idealizador da Pedagogia Waldorf, já 

chamava a atenção para o caminho percorrido pela educação moderna ao 

desapropriar a realidade subjetiva e interior do educando em prol do cultivo de uma 

racionalidade objetiva e dissociada da totalidade e da complexidade da experiência 

humana. Ancorando-se na Antroposofia, Steiner inaugura um modelo de educação 

que visa atender à formação de crianças e adolescentes a partir de uma concepção 

integral do ser humano efetivamente espelhado em uma práxis pedagógica que atua 

no sentido de buscar uma unidade harmônica no desenvolvimento 

biopsicoemocional e espiritual do educando." (SILVA, 2015, p. 108) 

  

A composição do currículo Waldorf respeita a fenomenologia do desenvolvimento da 

consciência humana, definindo quais conteúdos são apropriados a certas etapas do 

desenvolvimento humano. A metodologia Waldorf vincula-se às orientações gerais sobre 

como devem se estabelecer os procedimentos pedagógicos. O aspecto relacional envolve a 

configuração social na realidade de uma escola Waldorf, ou seja, todas as intersecções 

possíveis entre os componentes do organismo social (docentes-discentes, discentes-discentes, 

docentes-docentes, docentes-familiares...). A fundamentação antropológica abarca o ser 

humano nas dimensões física, vital, psíquica e espiritual. (BACH JÚNIOR, 2012, p.119) 

Contradizendo o método utilizado pela educação infantil da época (e que se assemelha com a 

atualidade), que possui um caráter de pensamento intelectual utilitarista e que estimula a 

alfabetização linguística e matemática precocemente, a Pedagogia Waldorf defende que, nesse 

estágio de desenvolvimento as crianças ainda não apresentam habilidades mentais necessárias 

à manipulação de símbolos, já que os prolongamentos de seus neurônios não completaram o 

processo de mielinização. Com isso, defende que as crianças só sejam alfabetizadas a partir 

dos seis anos e meio. (SILVA, 2015) 

Assim como as diretrizes curriculares para a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio na metodologia Waldorf são organizados, respectivamente, de modo a 

articularem-se e atenderem ao desenvolvimento dos aspectos volitivos (agir/fazer), 

psicoemocionais (sentir) e cognitivos (pensar) do educando. Além disso, a orientação 
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didático-metodológica de cada aula, na Pedagogia Waldorf, busca a harmonização da tríade 

pensar, sentir, fazer, evitando-se a unilateralidade em uma ou outra esfera de atividade, 

procurando assim um equilíbrio entre os conteúdos formais, as atividades artísticas (e/ou 

artesanais) e as atividades corporais. (FEWB; MIZOGUCHI apud SILVA, 2015, p 110) 

Nas escolas que utilizam a metodologia Waldorf, as aulas são organizadas de modo a 

promover a alternância entre a atividade mais intelectualizada e as atividades práticas ou 

artísticas: o ensino teórico é sempre acompanhado, por um lado pelo enfoque prático (ênfase 

nas atividades corporais e artesanais) e, por outro, pelas atividades artísticas que no currículo 

Waldorf são um veículo didático para todas as matérias. Os conteúdos formais respeitam cada 

época e as demandas psicoemocionais do educando, de acordo com cada fase de seu 

desenvolvimento, para que se vivencie o aprendizado de forma significativa. 

Além do engajamento da presença do artístico na educação Waldorf, Steiner transpõe o 

aspecto processual no aperfeiçoamento individual como fator de autoeducação dos 

professores. A autoeducação é considerada como o ativamento de um exercício pessoal para 

impulsionar a própria capacidade intuitiva e de fantasia do educador, ambas vinculadas com o 

conhecimento das leis que envolvem o amadurecimento humano. Este exercício pode ser 

incitado numa perspectiva intrapessoal, ou seja, do profissional que atua com sua 

individualidade e ideais dentro dessa proposta educativa. O exercício pode explorar a relação 

interpessoal, investigando como é exercida a ideia de liberdade nos encontros, nas relações 

sociais, principalmente entre docente e corpo discente. (BACH JÚNIOR, 2012)  

Em maio de 2009, a Federação das Escolas Waldorf no Brasil contabilizou 54 escolas 

Waldorf no Brasil, sendo 8 com Ensino Médio, 21 com Ensino Fundamental e 25 com 

Educação Infantil. Em agosto de 2010, foram contabilizadas 73 escolas Waldorf no Brasil, 

das quais, 40 estão localizadas no estado de São Paulo. Também foram contabilizados 2050 

professores Waldorf, 450 professores em formação distribuídos nos 15 institutos que 

oferecem curso de formação, e quanto ao número de alunos, são 2500 na Educação Infantil, 

4810 no Ensino Fundamental, 580 no Ensino Médio e 105 em Educação Especial. (SANTOS, 

2010, p.23-24) 

 

  



 
60 

6. Conclusão 

 

Podemos obervar que várias características constitutivas da escola quando foi estabelecida no 

Brasil, originárias do modelo empregado pelos jesuítas, se perpetuaram ao longo dos anos e 

ainda estão presentes atualmente, com algumas modificações devido ao contexto histórico. 

Porém, a essência continua similar: modelo disciplinar e doutrinário, a educação vista como 

um treino para a mera execução de tarefas e o processo educacional visto como um processo 

exterior ao homem e não como uma das atividades pensadas e exercidas por ele.  

O processo educacional ainda é visto como um processo de instrumentalização para o 

trabalho e não como parte do processo do desenvolvimento biopsicossocial, tanto que no 

contexto em que o país ainda era excessivamente agrário a educação era considerada 

desnecessária, havia baixa aderência da população à escolarização formal. Já após a 

intensificação do processo de industrialização, ocorrido na Era Vargas, a educação ganha a 

importância e função que vemos até os dias de hoje, como fonte de formação de mão de obra 

qualificada para atuar em um mercado de trabalho. 

Os professores permanecem sendo mal preparados e mal remunerados e a escolarização 

focada no ingresso ao ensino superior. O baixo investimento na educação pública resulta na 

migração dos alunos, que detém recursos financeiros, para o setor privado. Esse movimento 

resulta em mais diminuição de investimento, inclusive potencializando a falta de engajamento 

da maioria da sociedade em cobrar que tais investimentos continuem sendo feitos, tanto no 

sentido financeiro como no que tange a qualidade do ensino. Em consequência, podemos 

observar a manutenção desse ciclo de desvalorização do ensino público de qualidade que, se 

assim fosse, seria não só de acesso, mas de usufruto de todos. 

Assim, buscar o fortalecimento do direito social à uma educação para todos, o que englobaria 

o acesso e permanência à uma educação de qualidade, daria oportunidade de equivalência 

entre os diversos indivíduos de diferentes classes sociais. Mais que isso, propiciaria maior 

consciência de tal relação, tanto a social, quanto a educacional que ajuda a sustentar a 

primeira, seus objetivos e seus métodos para alcançar tais objetivos, podendo levar a um 

processo de desalienação e, consequentemente, de transformação social. 

Entretanto, somente a ampliação do acesso à educação, sem mudar sua metodologia, ainda 

muito focada em preparar o indivíduo para exercer atividade que gere mais valia, em todos os 
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setores da vida social e econômica, daria acesso a todos a essa formação educacional ainda 

engessada nos moldes de produtividade, mas sem criar estratégias de se repensar o processo 

educacional em seu cerne, não permitindo a compreensão de sua função, de seu caráter 

utilitarista e, principalmente, de suas estratégias, para alcançar e manter seus objetivos.  

Logo, faz-se necessário questionar a manutenção desse modus operandi, do modelo de ensino 

tradicional, de seu funcionamento e perpetuação desde os primórdios das metodologias de 

ensino no país, que mesmo passando por diversas crises, permanece ainda hegemônico. O que 

podemos observar é que o simples questionamento de sua desadequação pedagógica, 

inclusive atualmente em uma sociedade da tecnologia e da informação que, teoricamente, já 

teria ultrapassado a de caráter disciplinar, ainda apresenta forte aderência e grande resistência 

às mudanças estruturais, mesmo quando repensados a luz de modelos alternativos já 

consagrados e empregados, com sucesso, em outras partes do mundo. 

 

"Aos que se ocupam da educação escolar, das escolas, da aprendizagem dos 

estudantes, é requerido que façam opções pedagógicas, ou seja, assumam um 

posicionamento sobre objetivos e modos de promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem de sujeitos inseridos em contextos socioculturais e institucionais 

concretos. Os educadores, tanto os que se dedicam à pesquisa quanto os envolvidos 

diretamente na atividade docente, enfrentam uma realidade educativa imersa em 

perplexidades, crises, incertezas, pressões sociais e econômicas, relativismo moral, 

dissoluções de crenças e utopias. Pede-se muito da educação em todas as classes, 

grupos e segmentos sociais, mas há cada vez mais dissonâncias, divergências, numa 

variedade imensa de diagnósticos, posicionamentos e soluções. Talvez a ressonância 

mais problemática disso se dê na sala de aula, onde decisões precisam ser tomadas e 

ações imediatas e pontuais precisam ser efetivadas visando promover mudanças 

qualitativas no desenvolvimento e na aprendizagem dos sujeitos. Pensar e atuar no 

campo da educação, enquanto atividade social prática de humanização das pessoas, 

implica responsabilidade social e ética de dizer não apenas o porquê fazer, mas o 

quê e como fazer. Isso envolve necessariamente uma tomada de posição pela 

pedagogia." (LIBÂNEO, 2005) 
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