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RESUMO 

 

A humanidade sofre o processo de evolução tanto quanto qualquer animal irracional. Atualmente, a 

espécie se considera como “o homem moderno”, cientificamente denominado como Homo Sapiens 

Sapiens. Essa classificação é devida a dois fatores: o tamanho do cérebro e a capacidade de acúmulo de 

conhecimento. O processo evolutivo da sociedade tem sido mais rápido do que a evolução dos próprios 

Homo Sapiens Sapiens a uma próxima geração. O ser humano então se considera como o ser com melhor 

capacidade cognitiva e isso leva à questão: quão conectada está a evolução – tanto da humanidade quanto 

social – com a educação. Com isso, este trabalho tem o objetivo de entender como o desenvolvimento 

humano contribuiu com a evolução da educação e do ambiente usado para ensinar. Deseja-se também 

reconhecer padrões históricos das revoluções curriculares/educacionais ao redor do mundo, para assim 

poder prever se, e como, a educação mudará. Este trabalho aborda temas da educação oriental e 

ocidental, das diferenças na mesma sociedade de acordo com o tempo, do que era a escola antigamente 

e o público que poderia acessá-la. Para uma pesquisa bibliográfica exploratória da história das 

sociedades, escolheu-se civilizações antigas específicas para abordarmos tais questões: Mesopotâmia, 

Egito, Grécia e Roma foram alguns “Estados” estudados antes de entrarmos na Idade Média. Estudou-

se também como foi alterada a educação pós movimentos: Renascentistas, Humanistas, Realistas, 

Iluministas, entre outros. As grandes navegações ocorridas na época trouxeram um tipo específico de 

educação para o Brasil inicialmente: a educação Jesuíta. Os grandes acontecimentos mundiais do Século 

XIX – revoluções industriais, 1° e 2° guerras mundiais, guerra fria, crises econômicas, expansão 

demográfica – mudaram radicalmente a maneira como o ser humano enxergava o mundo e a sociedade, 

ao disponibilizar diversos avanços para a mesma. O mundo então aumenta seu interesse pela educação 

e seus métodos de ensino, visto que cada vez mais os humanos crescem em quantidade e precisam 

sobreviver, atribuindo suas esperanças à educação. Por fim, são abordadas as mudanças no sistema de 

ensino brasileiro, o decorrer das novas legislações até a realidade educacional do país e um pouco das 

novidades mundiais, para assim tentar entender e prever o papel que um futuro professor terá como 

educador nas escolas por vir e como a educação será vista nas próximas gerações.  

 

Palavras-chave: História da Educação, Educação Mnemônica, Educação Difusa, Educação Mútua, 

Educação Híbrida, Educação 4.0. 
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ABSTRACT 

 

 

The humanity undergoes the process of evolution as much as any irrational animal. Currently, the 

species considers itself as “the modern man”, scientifically denominated as Homo Sapiens Sapiens. This 

classification is due to two factors: the size of the human brain and the capacity to accumulate 

knowledge. The evolutional process of society has been faster than the evolution of the Homo Sapiens 

Sapiens to a next generation. The human being considers himself as beings with greater cognitive ability 

and it leads to the question: how connected is evolution – social and human - with education. Thus, this 

essay has the objective of understand how the human development contributes to an evolution of 

education e the environment used to teach. It is desired, also, to recognize historical patterns of 

curricular/educational revolutions around the world, in order to be able to predict if, and how, education 

could change. This paper approach themes of oriental and occidental educations, differences in the same 

society according to ages, from what the school once was and the attendees that could access it. For an 

exploratory bibliographic research of societies history, it was chosen specific ancient civilizations to 

discuss such questions: Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome are some of the “States” studied before 

going in to the Medium Age. It was studied also how changed the education was after movements: 

Renaissance, Humanists, Realists, Illuminists, and others. The great navigations occurred in that time 

brought a specific type of education to Brazil: the Jesuit education. Major world events of the Century 

XIX – industrial revolutions, 1st and 2nd World Wars, Cold War, economic crises, demographic 

expansion – radically changed the way the human saw the world and society, when providing several 

advances to it. The world, then improves its interest for education and its teaching methods, since even 

more humans grow in quantity and need to survive, assigning their hopes to education. Furthermore, as 

addressed the changes in the Brazilian educational system, over new legislations to the educational 

reality and some of the world news, so that try to understand and predict the role that the future professor 

will have as an educator in the schools that will come and how education will be seen by the next 

generations.  

 

Key-words: History of Education, Mnemonical Education, Diffuse Education, Mutual Education, 

Hybrid Education, Education 4.0 
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1. INTRODUÇÃO – O QUE É EDUCAÇÃO? 

 

Começo este trabalho com tal questionamento que me norteou ao entrar no curso de 

licenciatura com a esperança da dúvida ser sanada. Com certeza não sou a primeira pessoa a 

me questionar com tal questão, como é certo que não serei a última.  

Antes de tudo, a etimologia da palavra “Educação” nos diz: “... vem de “Educar”, a 

origem desta, por sua vez, é do Latim EDUCARE que é derivado de EX, que significa “fora” 

ou “exterior” e DUCARE que tem o significado de “guiar”, “instruir”, “conduzir”. Ou seja, em 

latim, educação obtém o significado literal de “guiar para fora.” Essa definição nos indica que 

exista algo inerente ao humano que se faz necessário “expor para fora de seu próprio ser”. A 

partir de tal, observamos a diferença tênue entre educação e ensino.  

A etimologia da palavra “Ensino” mostra que “... vem do Latim INSIGNARE, “gravar, 

colocar uma marca em”, de IN, “em”, mais SIGNUM, “marca, sinal”. O ensino vem com o 

objetivo de trazer de fora para dentro, onde ensinamos conhecimentos que a sociedade julga – 

ou julgou – necessários para que as gerações futuras tragam prosperidade e deem continuidade 

às suas comunidades com seus valores previamente determinados.  

Gostaria de supor então que o ensino veio antes da educação. O ensino era utilizado 

em formatos de histórias, contos, criando assim uma identidade cultural com sua família, tribo 

ou comunidade. Assim era passado por gerações conhecimentos necessários para 

sobrevivência, como a caça, abrigo, entre outras. Como também, é factível que os humanos 

tinham sabedorias diferentes de acordo com a situação em que se encontravam.  

Povos nômades tinham noções de mundo diferentes, devido ao fato de existirem em 

lugares discrepantes. Como por exemplo, os povos Aborígenes australianos, que historicamente 

teriam migrado do continente africano até o continente asiático, por volta de 70 mil anos atrás. 

Indo em seguida para a Austrália depois de uns 5 mil anos na Ásia, existindo até os dias atuais. 

Esse povo se dividiu em clãs para explorar o local. Para se identificarem, cada clã criou totens 

representados por animais, plantas ou objetos que eram considerados sagrados dentro do grupo. 

Os totens escolhidos não podiam ser mortos, comidos ou destruídos. Como, por exemplo, clãs 

em diferentes regiões, um possuía totem com símbolo de bumerangue, que era o objeto de caça 

predominante na região e em outra, cujo totem era um pássaro que os guiava até local com água 

potável em tempos de seca.  

 Logo, o ensinamento passado não poderia ser igual ao de outro povo, situado em outra 

região, com questões de sobrevivências locais totalmente desiguais. Podemos definir então que 

o ensino era local e dependia de circunstâncias específicas. Mas será que nos dias atuais tem 
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muita diferença? Quando que a ideia de ensino foi amplamente divulgada? 

Algo que já se pode notar é que esse ensino local foi se aperfeiçoando com o passar do 

tempo, além de se difundindo em novos conhecimentos. Muito do que sabemos dessas épocas 

se dá por via oral e interpretações das pinturas, devido ao fato de não ter sido inventada a escrita 

a fim de registros. Além de se aperfeiçoar, a ideia de ensinar é amplamente difundida devido a 

grandes mudanças na sociedade.  

Os avanços tecnológicos trouxeram uma outra noção de ensino, onde, pela primeira 

vez, podemos ver a junção do ensino com a educação. Quando as tribos nômades começam a 

viver em assentamentos humanos, se faz necessário um conhecimento maior do que das suas 

histórias. Com a necessidade de produção de alimentos e abrigos, a ideia de agricultura e 

domesticação de animais entra em voga, estabilizando muitas comunidades e agrupando outras, 

aumentando a sobrevivência dos humanos.  

Podemos então assumir mais uma particularidade do ensino. Ele é temporal. O que 

antes era ensinado, a sociedade já não faz mais questão de ensinar, pois nesse novo tempo – do 

sedentarismo – os humanos têm outras prioridades, alterando inclusive seus métodos de ensino. 

E podemos começar a entender onde a educação se enquadra.  

Nestas novas formas de sociedade, começam a surgir padrões socias aceitos: maneiras 

de se vestir, portar, entre outros. Além de questionamentos sobre a própria vida humana e seus 

valores. Estes considerados intrínsecos aos humanos e que precisaria de auxílio para serem 

expressados. Tais padrões socias e questionamentos foram muito utilizados no mundo feudal e 

nas grandes civilizações antigas para estruturar a ideia de educação moral e cívica por várias 

gerações. Essa ideia é definida para normalizar os valores pessoais comportamentais do 

indivíduo, perante uma sociedade. Tal concepção de educação ficou marcada historicamente, 

sendo mantida até os dias atuais. 

No curso de Licenciatura não se faz diferença entre educação e ensino. Um dos 

objetivos é de a atual sociedade acadêmica preparar futuros profissionais licenciados que sejam 

capazes de lecionar, demonstrar conhecimento e ser auxiliador da educação, que os seus alunos 

recebem tanto em casa, ou em qualquer lugar público. Portanto para tentar responder tais 

perguntas que aqui faço, irei tratar educação e ensino de maneira unívoca, ou seja, a existência 

exclusiva de ensino com a educação.  

Dentro da faculdade aprendemos muito sobre o ato de lecionar e de questionar o que 

nos é ensinado, o que vamos ensinar e como vamos ensinar. Contudo sempre se tem um debate 

quando a pergunta é: Para que/quem vamos ensinar? Qual o intuito de ensinar algo a alguém? 

Para que/quem serve a escola? Perguntas tão importantes antigamente quanto na nossa 
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atualidade brasileira, onde nos vemos rodeados cada vez mais de sucateamento da educação 

pública. Para reverter o atual cenário, necessitamos entender tais questões para assim podermos 

realmente entregar à sociedade o que nos é exigido.  

Para analisarmos as questões levantadas, temos que afirmar que além da educação ser 

temporal e local, ela é mutável, pois o conhecimento passado deve ser o exigido por sua 

comunidade para fins de melhorar seus entendimentos sobre o habitat que os rodeiam e vivem, 

que se encontra sempre em adaptação. Portanto para não perder tais sabedorias se faz necessário 

um local – ou uma pessoa – que detenha a capacidade de difundir tais informações, criando 

assim locais de ensino que, na nossa realidade, é comparável com as escolas.  

Escolas foram criadas com finalidades diferentes ao passar das épocas, ganhando 

extrema popularidade e centralização do conhecimento aceito. Contudo, a educação escolar – 

nos dias de hoje – não é mais vista como a única detentora do saber necessário para formar 

cidadãos.  

O mundo se tornou tão diferente em tão pouco tempo, globalizado e ultra conectado, 

no qual a notícia chega na palma da sua mão em instantes após o ocorrido. A internet detém 

quase todo o conhecimento, e é de fácil acesso. Com isso, considerando o papel da escola como 

detentora de conhecimento, se faz necessária uma alteração, ou a escola pode cair em desuso.  

Um dos possíveis motivos de ocorrer o sucateamento do ensino deve estar relacionado 

ao fato da sociedade não acadêmica não entender a real necessidade de aprender o que lhes é 

passado a tanto tempo, com poucas atualizações. Logo a sociedade pode não ver mais a 

importância da escola/educação pública como formadora de cidadãos e sim um peso para um 

governo que poderia estar investindo em outros aspectos julgados por ela mais importantes.  

Com o intuito de auxiliar possíveis licenciandos futuros, este trabalho tem por objetivo 

identificar padrões na história sobre a educação mundial. Não há como esgotar toda a história 

da educação em um só trabalho – seria demasiada pretensão – mas com uma pesquisa 

bibliográfica apurada, procurou-se autores renomados que um dia dissertaram sobre esse tema 

e buscou-se agrupar os mais citados por eles, para que no fim uma amostragem significativa 

das civilizações fosse escolhida para serem estudadas.  

Entender quando ocorre uma revolução educacional também se faz um outro grande 

objetivo do trabalho. Por isso, estudou-se momentos onde a educação passou a ser mais 

democratizada e amplificada: o início da escola como conhecemos e usamos. Momentos sociais 

mundiais como a Primeira Guerra Mundial, Revolução Francesa e as Revoluções Industriais 

causaram grandes impactos nos métodos de ensino. 
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Em seguida, após entender como o mundo foi moldado com as novas ordens 

educacionais, procurou-se entender como funciona o sistema brasileiro de ensino, visto que 

somos um país mais recente, relacionado às civilizações antigas que já possuíam anos de prática 

na educação. Por fim, relacionar os padrões antigos com os atuais para poder prever como o 

processo de transmissão de conhecimento pode ser mudado.  
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2. METODOLOGIA – COMO RESPONDER TAIS QUESTÕES?  

 

Para responder tais questões se fez necessário estudar a fundo sobre como a educação 

era posta em diversas sociedades e épocas. Devido ao fato de educação não ser bem definida, 

cada sociedade passa o conhecimento que lhes é cabível dentro da ideologia política da época. 

Como, por exemplo, o ensino público carioca no governo “Brizola”, que aumentou o número 

de escolas estaduais, processo conhecido como “fábricas de escolas” e que, ao mudar a 

ideologia do governo, os projetos foram desfeitos.  

Como diz Aranha (2012), “Estudar educação e suas teorias no contexto histórico em 

que surgiram para observar a concomitância entre as suas crises e as do sistema social não 

significa, porém, que essa sincronia deva ser entendida como simples paralelismo entre fatos 

da educação e fatos políticos sociais.”  

Devido à questão inicial ser bem debatida pela comunidade acadêmica da educação, 

se fez necessário uma revisão bibliográfica histórica e uma pesquisa exploratória para tentar 

entender melhor tal assunto. Nesta monografia de conclusão do Curso de Licenciatura em 

Química abordaremos historicamente como algumas sociedades se relacionavam com a sua 

educação, como isso ajudou a sociedade a evoluir e como a educação acompanhou essa 

evolução.  

A primeira etapa do trabalho foi então relacionar livros e artigos que falavam da 

história da educação. Comecei escolhendo os livros que não abordavam só uma época da 

história, mas tinham aglomerados dela. Especificamente, foram pesquisados livros de História 

da Educação, e não sobre pedagogias de cada época. Ao total, foram pré-selecionados cinco 

livros de história da educação. Alguns usados didaticamente em cursos que possuem tal matéria 

em suas grades curriculares. Com o intuito de utilizar resumos específicos para cada época 

também foram pesquisados livros cujo conteúdo abordava somente a educação sobre 

determinada época, com mais detalhes. 

Além da pesquisa por livros, foi pesquisado em revistas de educação: como Revista 

Contemporânea de Educação, da UFRJ, Revista Brasileira de Educação, da ANPEd, Revista 

Internacional de Educação Superior, da UNICAMP, Review of Educational Research, da SAGE 

Publications, entre outros. Há poucos trabalhos atuais sobre o assunto, inclusive muitos desses 

são específicos de determinadas épocas da história.  
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Utilizei de pesquisa informal na internet em busca de blogs educacionais, como: 

Oficina da Educação, da Professora Gládis Leal; o Educa Já, da pedagoga Cybele Meyer; o 

Mundo Educação, o Educação do Futuro e a História da Educação, que possuem seções somente 

deste tema. Busquei também canais do Youtube, porém somente um se destacou ao falar desse 

tema, o Canal da UNIVESP TV no Youtube, que são aulas da matéria História da Educação, 

em um sistema de ensino a distância. 

Esta pesquisa informal ocorreu por dois motivos: descobrir o senso comum acerca do 

tema e se era um conteúdo explorado/interessado pela sociedade não acadêmica. Me deparei 

com um conteúdo deveras interessante e em uma quantidade razoavelmente maior em relação 

a trabalhos acadêmicos atuais. 

No final, três livros foram definitivamente selecionados de acordo com certos critérios 

escolhidos: livros que tinham uma linha do tempo bem definida, visando o auxílio na construção 

da linha de pensamento criada para este trabalho; livros cujo conteúdo estava bem referenciado 

e resumido - caso necessário mais esclarecimento em torno do tema especifico, este seria 

buscado diretamente nas referências mostradas, como o fiz algumas vezes; por fim, livros que 

tinham poucas divergências históricas, pois alguns fatos podem acabar distorcidos com o passar 

do tempo.  

Os três livros foram: “História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias.” de 

Mario Alighiero Manacorda, “História da Educação e da Pedagogia: Geral e do Brasil” de 

Maria Lúcia de Arruda Aranha e “História da Educação: de Confúcio a Paulo Freire” de 

Claudino Piletti e Nelson Piletti. Para aprofundar em algumas épocas foram utilizados ainda os 

livros “História da Educação na Antiguidade” de Henri-Irénée Marrou, “História da Educação 

na Idade Média” de Ruy Afonso da Costa Nunes e “História da Educação Brasileira” de Paulo 

Ghiraldelli Júnior.  
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3. DESENVOLVIMENTO – O INÍCIO: DA EDUCAÇÃO TRIBAL ÀS PRIMEIRAS 

CIVILIZAÇÕES 

 

Nestes capítulos de desenvolvimentos, utilizarei da linha temporal criada pela Aranha, 

em seu livro didático (ARANHA,2012), visando o melhor entendimento ao decorrer da 

amostragem e fatos históricos sobre a educação e suas mudanças.  

 Nas comunidades pré-históricas – estudaremos especificamente as Idades da Pedra 

Lascada (Paleolítico) e da Pedra Polida (Neolítico) – não se tem muitas informações escritas, 

visto que era de bom costume dessas sociedades a transmissão de conhecimento por meios orais 

ou por pinturas, como vemos na figura 1.  

Fonte: MUNDO EDUCAÇÃO, 20201 

Na Idade da Pedra Lascada, as crianças aprendiam com base na repetição das 

atividades diárias dos adultos: pescas, caças e rituais míticos, com o intuito de passar os saberes 

necessários para a sobrevivência da tribo por mais tempo. Os adultos demonstravam muita 

paciência com suas crianças e seus possíveis erros, respeitando os ritmos próprios que cada uma 

tinha. Essa educação é atualmente conhecida como difusa, na qual a tribo inteira participava da 

educação de todas suas crianças: contando mitos dos ancestrais que perpetuavam por várias 

gerações, idealizando suas percepções de mundo e melhorando suas habilidades práticas, pois 

estas eram as de maiores relevâncias para a comunidade.  

A ideia de um ancião que continha o conhecimento necessário e poderia perpetuá-lo 

com mais responsabilidade existia em praticamente todas as tribos. Conhecidos como pajés, 

feiticeiros xamãs, chefes guerreiros, entre outros. São homens, em geral, que possuíam prestígio 

 
1 MUNDO EDUCAÇÃO. Pré-História. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/prehistoria.htm. Acesso em: 23 jan. 2020. 

Figura 1 - Pinturas Rupestres 
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e eram devidamente respeitados. Eles se destacavam por ter um conhecimento mais amplo sobre 

toda sua aldeia. Geralmente eram os cerimonialistas de rituais, juízes em casos de impasses e 

auxiliavam contando histórias para suas crianças com o intuito de passar lições.  

Por exemplo, um dos povos mais antigos remanescentes no mundo – e citado 

anteriormente – os aborígenes australianos tinham a relação com a natureza muito forte, seus 

mitos eram diretamente ligados com fenômenos naturais. E para perpetuar seus conhecimentos, 

utilizavam a pintura corporal, ilustrada na figura 2, como meio de divulgação: por serem povos 

nômades, a história deveria seguir junto a eles.  

 

 

Fonte: MUNDO EDUCAÇÃO, 20202 

Com o passar do tempo, historiadores relataram uma drástica mudança cultural nos 

povos que se consolidaram. Aproximadamente 10 mil anos atrás começava a Idade da Pedra 

Polida, caracterizada pelo advento da agricultura em assentamentos humanos, onde surgiu a 

oportunidade de permanecer em um local julgado apropriado para se estabilizarem. Se 

caracterizou, inclusive, pelos aperfeiçoamentos de técnicas da agricultura, pastoreios, 

fabricação de utensílios de pedra polida, início de uso de cerâmica e, mais adiante, vem as eras 

de bronze, cobre, etc.  

A educação não precisava mais acompanhar o povo na pele. Com isso, o ensino 

também passa a ser caracterizado pelas pinturas rupestres, mantendo as atividades antes 

mencionadas: de narrações de histórias e a educação difusa. As crianças aprendiam imitando 

os adultos as suas novas tarefas diárias, como os tópicos de agricultura, pastoreio e criação de 

 
2 MUNDO EDUCAÇÃO. Aborígenes Australianos. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/aborigenes-australianos.htm. Acesso em: 23 jan. 2020. 

 

Figura 2 - Pinturas Corporais dos 

Aborígenes Australianos 
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ferramentas com as pedras polidas.   

Há uns 5 mil anos começaram a se desenvolver as antigas civilizações que eram 

banhadas por grandes rios, sendo conhecidas como civilizações fluviais. Povos que notaram 

que o fato de ter o rio perto fornecia uma melhor agricultura devido à boa fertilidade de tais 

terras, além de favorecer o intercâmbio mercantil fluvial, prosperaram mais que outras tribos 

longe do rio, surgindo então as grandes civilizações: Egito às margens do Rio Nilo; a 

Mesopotâmia, que nasce às margens dos Rios Tigre e Eufrates; Índia às margens dos Rios Indo 

e Ganges; e a China, às margens dos Rios Yangtsé e Hoagn-Ho.  

Uma característica comum entre essas civilizações fluviais é a maneira de governar. 

Eram governos caracterizados como teocráticos, onde existia o poder absolutista que era 

sustentado devido à crença divina de que os representantes eram escolhidos por seus Deuses 

para governar seus povos. Com isso começava a ideia de que a terra que ali estava já não mais 

pertencia a todos e sim era propriedade dos governos regentes. Para controle de tudo isso, a 

administração dos governos necessitava de conhecimento para controle de impostos, construção 

de templos, sistemas de irrigação, entre outros.  

Facilmente conseguimos entender a necessidade de registro de todas essas 

informações. Assim nasce a escrita em suas respectivas regiões. Na atualidade usamos a escrita 

chamada de fonética alfabética, que registra sons e cada som seria uma letra. Têm-se, inclusive, 

a escrita pictográfica, que apresenta símbolos, figuras, e a escrita ideográfica, que descreve 

objetos e ideias. Estas duas últimas são as combinações que descreviam o tipo de escrita dos 

hieróglifos Egípcios e cuneiformes Mesopotâmicos. Porém essas duas civilizações começaram 

a utilizar uma combinação das escritas ideográficas e fonéticas, diferente da chinesa que 

manteve a escrita ideográfica até o Séc. XX.  

A necessidade de entender bem o registro do governo e da escrita criou empregos 

específicos para tal. Todas as civilizações já mencionadas convidaram membros específicos 

para aprender a totalidade da escrita: os Egípcios que ficaram encarregados disso se nomeavam 

Escribas, os Chineses, Mandarins, na Mesopotâmia, Magos e na Índia, Brâmanes. Portanto a 

educação em cada civilização foi norteada pelo desenvolvimento da escrita e consequentemente 

as possíveis escolas e relações de ensino se baseavam no que era divulgado por eles ou nas 

relações familiares de tais.  

Analisaremos um pouco como o ensino nessas sociedades era feito. 
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3.1. Egito 

 

Neste subcapítulo, continuo com a linha temporal inicial (ARANHA,2012) e incluo 

fatos históricos também citados em Marrou (1989).  

Uma das civilizações mais antigas foi desenvolvida ao redor do Rio Nilo, onde possuía 

excelentes terras férteis devido à alta quantidade de húmus encontrada pós enchentes. Essa 

civilização desenvolveu ótimas engenharias para utilizar a irrigação às regiões áridas mais 

distantes de tal rio e uma astronomia avançada, devido à confecção de calendário relacionado 

ao sistema solar, que se tornou de suma importância para acompanhar as épocas de cheia do 

rio. Além de ser uma das civilizações que iniciou na área da medicina, identificando algumas 

doenças, além de começar as ideias de cirurgias em pequenas escalas.  

Todo esse conhecimento em uma civilização gera a seguinte questão: como eram 

transmitidos? Os ensinamentos egípcios não eram de cunho teórico, visavam somente as 

técnicas que eram passadas de geração para geração. Esses saberes como a escrita, engenharia, 

agricultura, entre outras, não eram de extrema divulgação, sendo assim, somente uma pequena 

porcentagem da população teve acesso a tais informações. As “escolas” eram frequentadas por 

poucos alunos, cada uma agrupava entorno de vinte estudantes.  

Não existia uma instituição escolar parecida com as que se conhece hoje. O método de 

ensino se baseava em um mediador sentado com seus alunos ao redor, comumente ao ar livre. 

O ensino se baseava na memorização de leituras de textos, realizadas em voz alta e em conjunto, 

método conhecido como Mnemônico. A leitura era de suma importância pois melhorava o ato 

de falar, visto que era uma instrumentação política para a arte do convencimento de conselhos 

ou mesmo de persuasão para possíveis multidões.  

A educação física também era um dos focos de tais mestres. Esta, porém devidamente 

voltada para guerreiros e nobres, que iriam aprender a natação, arco e flecha, corrida, caça e 

pesca. Após anos de ensino, os escribas ganharam prestígio na sociedade e os textos assumem 

maior importância.  

 

 
... escriba é aquele que lê as escrituras antigas e escreve os 

rolos de papiro na casa do rei, que, seguindo os ensinamentos do rei, 

instrui seus colegas e guia seus superiores, ou que é mestre das 

crianças e mestre dos filhos do rei, que conhece o cerimonial do 

palácio e é introduzido na doutrina da majestade do faraó. 

(Manacorda, 2003) 
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As escolas de Mênfis, Heliópolis e Tebas eram formadoras de escribas. Além de conter 

matérias administrativas e legais, preparavam arquitetos, engenheiros e médicos. Existia 

também a preparação de artesãos e guerreiros, separando assim a formação intelectual da 

formação técnica. Contudo, uma grande parte da iconografia nos indicou que as crianças que 

não participavam de tais escolas aprendiam acompanhando seus pais em seus respectivos 

trabalhos.  

 

3.2. Mesopotâmia 

 

Uma civilização que surgiu no vale entre os rios Tigres, com povos diferentes, dentre 

eles os sumérios, acádios, assírios, entre outros. Até a chegada do povo Persa, que conquistou 

os territórios por volta do Séc.VI a.C. Entretanto, a cultura suméria permeou o tempo e 

continuou sendo perpetuada pelos povos que ali se instauraram com pequenas alterações das 

culturas que vieram depois. Compartilhando de enchentes do rio – tal qual o Egito – porém com 

menos fecundidade, obteve-se a necessidade de criar diques e irrigações para assim começar 

suas engenharias da agricultura.  

Os mesopotâmios já dispunham de mais conhecimentos que os interessavam, por isso 

construíram bibliotecas, avançaram na medicina e o calendário deles era baseado na lua. 

Lembrando que todos esses povos ainda baseavam suas respostas em crenças divinas: suas 

doenças eram causadas por demônios, enquanto os astros eram deuses.  

Em relação ao método de ensino dessa civilização, podemos afirmar que de início era 

a educação doméstica, transmitidas de pais para filhos. Não possuímos informações suficientes 

para afirmar que o ensino era totalmente mnemônico ou se existia algum outro método.  

Em 1240 a.C os assírios conquistaram o território conhecido nessa época como 

Babilônia, e criaram as escolas públicas com o intuito de agregar os valores dos conquistadores 

nas sociedades conquistadas. Ao decorrer do tempo as educações superiores surgiram, com a 

criação de centros de estudos de história natural, astronomia, matemática. Esses centros de 

ensino ficaram conhecidos, futuramente, como “Universidade Palatina da Babilônia”, e 

continham bibliotecas com acervos extravagantes nos quais os livros eram tabuletas ou cilindros 

gravados com caracteres cuneiformes.  

No entanto, ainda existiam diferenças dos ensinamentos das escolas públicas em 

relação às escolas dos altos sacerdotes formadores de magos. Focados sempre na leitura e na 

escrita, era necessária uma alta quantidade de textos religiosos para copiar e estudar. Priorizou-

se muito o registro das transações comerciais por tais magos, que é um dos motivos de 
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sabermos, atualmente, a grande quantidade de transações comerciais que tal região manifestou 

na época.  

Sabemos também, pelos antigos escritos, que durante o segundo milênio a.C existiu o 

Rei Hamurabi, da primeira dinastia babilônica, que criou um conjunto de leis – baseado nas leis 

de talião “olho por olho, dente por dente” – que foi perpetuado por anos, algumas delas sendo 

reconhecidas até os dias atuais. Foram 281 leis que tinham como objetivo unificar o reino 

habitado por vários povos de culturas diferentes que ali permaneceram após serem 

conquistados. Logo, existia a necessidade de os povos daquela civilização entenderem o que ali 

encontrava-se escrito, ressaltando o poder da aprendizagem da leitura. 

 

3.3. Índia 

 

A Índia é uma das poucas civilizações citadas que existe até os dias atuais. As tradições 

hindus e suas crenças são de longe uma das mais antigas ainda em voga. Esta sociedade foi 

muito permeada por suas religiões, onde o bramanismo era a mais disseminada na região. A 

sociedade é dividida em castas, nas quais se estabelece uma relação de hierarquia: os brâmanes, 

que derivariam da cabeça do Deus Brahman, e são os sacerdotes, os que tinham direito de 

governar e detinham os ensinamentos da escrita, entre outros; os xátrias, que derivariam do 

braço direito do Brahman, são os guerreiros, nobres responsáveis pelos poderes políticos e 

judiciários; os vaicias, que derivariam das coxas, são os agricultores ou mercadores 

responsáveis pelo andamento do mercado; os sudras, que derivariam dos pés, são os artesões 

ou empregados domésticos que utilizam da técnica manual para sobrevivência; e, por fim e bem 

menos importantes, existem os párias, que não derivavam de nenhuma parte do Deus, sendo 

assim subjugados para trabalhos que eles consideram como indignos e ganhando o status de 

intocáveis.  

É nítido imaginar que a educação, em uma civilização que relacionava a casta mais 

alta com mais inteligência, seria diferenciada de acordo com tais castas. Os brâmanes possuíam 

mestres que ensinavam os textos sagrados de Vedas e dos Upanishads, as escrituras base da 

religião e das ciências. Os alunos recebiam suas aulas comumente ao ar livre, onde o mestre – 

detentor de todo o saber – era extremamente respeitado e venerado. Claramente, os ensinos 

tinham cunho religioso e moral, e podemos notar também que esse método já é o conhecido 

mnemônico. 

Somente a casta brâmane conseguia ir além nos estudos e ter um ensino superior. 

Nesses cursos as aulas se estendiam para gramática, medicina, literatura, astronomia, filosofia, 
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direito e claro, religião. Com o passar do tempo, outras castas obtiveram a oportunidade de 

estudar nos cursos superiores, enquanto alguns só conseguiam mesmo a educação elementar; 

os sudras e párias não tinham nem acesso a algum tipo de ensino. Com a ascensão do Budismo, 

a relação entre mestre e discípulo se acentuou. Atualmente a educação fundamental pública, 

para qualquer pessoa até os 14 anos, é obrigatória na Índia. Apesar disso, em 2018, o país 

apresentou uma taxa de analfabetismo de 18,7% da sua população com mais de 15 anos 3. 

 

3.4. China 

 

 Outra grande civilização que permanece viva na atualidade; uma cultura que não teve 

grandes alterações. Tal fato pode ser observado pela existência de um dos livros mais antigos e 

de alto grau de dificuldade, o I Ching, traduzido como o Livro das Mutações, que descende dos 

livros clássicos, no qual sua origem se perdeu com o tempo, visto que devido a um grande 

período de transmissão oral para somente depois começar a ser registrado na forma escrita. 

Curiosidades à parte, este livro ainda é utilizado como um “oráculo” a ser consultado. Inclusive 

os sábios Confúcio e Lao Tsé exploraram o livro em busca de conceitos e inspiração. 

Os letrados dessa civilização foram os Mandarins, que eram funcionários de confiança 

do Imperador, responsáveis também por orquestrar as burocracias. A seleção para tal ensino 

superior era feita por rigorosos exames que distribuíam os selecionados nas áreas 

administrativas. Para outras pessoas, não selecionadas, existiam oficinas criadas para artesãos 

e camponeses se profissionalizarem.  

A educação básica era focada no ensino de cálculos e na alfabetização. Entretanto, era 

demorada devido à grande dificuldade da escrita chinesa. Este ensino era feito de maneira 

sistemática, focada em aprendizagem por memorização somente, e de maneira rigorosa, 

considerada disciplinar. 

 

3.5. Grécia 

Neste subcapítulo, continuo com a linha temporal inicial (ARANHA,2012) e incluo 

fatos históricos também citados em Marrou (1989). 

A Grécia antiga possui uma história de grande influência para o crescimento ocidental, 

traços até hoje vigentes em nossos governos, relações familiares e na nossa educação. Tal 

 
3 Porcentagem calculada utilizando informações da população total do site do IBGE 

(https://paises.ibge.gov.br/#/dados/india), e informações de população analfabeta do site da UNESCO 

(http://data.uis.unesco.org/).  
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civilização pode ser dividida em períodos: Civilização Micênica, Tempos homéricos, Período 

arcaico, Período clássico e Período helenístico. É necessário entender o contexto social e 

político de cada época, para assim entender o ambiente que o ensino estava incrustado, como 

fizemos com as civilizações anteriores. 

Na época chamada de Micênica, aproximadamente no segundo milênio a.C., existiu a 

junção de vários povos, principalmente os aqueus. Neste período a civilização teve um enfoque 

maior na criação dos guerreiros, logo a sociedade se tornou uma aristocracia militar na qual os 

chefes guerreiros destacados viviam nos castelos Tirinto ou Micenas. A cidade, por sua vez era 

governada por Agamêmnon, o conquistador de Tróia.  

 Os tempos homéricos eram predominados pelo misticismo: uma concepção de mundo 

onde as ações humanas eram geradas devido às forças sobrenaturais e interferências divinas. 

Notamos que esse tempo é conhecido com esse nome por causa de Homero – que teria vivido 

nessa época – provável autor de Ilíadas e Odisseia, pós-guerra de Tróia. Seus contos sempre 

entendiam as escolhas dos deuses pelos seus guerreiros como sinal de grande valor, força, 

excelência e superioridade.  

Nesses dois períodos gregos, quando ainda não existia nenhum tipo de escrita, a 

formação intelectual e moral da criança era ministrada pela família de acordo com suas devidas 

religiões. Como os ensinamentos variavam de época e de local, na era do Homero os 

ensinamentos eram focados somente para guerreiros nobres, com conceitos de virtude focados 

em força, coragem, prudência, lealdade, hospitalidade, honra, glória e por fim o desafio à morte.  

A criança só começava a receber seus ensinamentos a partir dos 7 anos, enviada às 

casas de outros nobres para aprender como escudeiro. Aprendia por observação e repetição dos 

adultos nesse caso – como na sociedade tribal – e também eram contratados mestres que os 

forneceriam a formação integral.  

A influência cultural mística não havia sido largada de mão totalmente. Ao declamar 

poemas sobre deuses antigos nas praças públicas, os gregos continuavam um ensinamento de 

costumes, da língua, dos valores éticos e estéticos que permeavam sua sociedade. Platão fez 

ressalvas às poesias míticas de Homero, mas não pôde deixar de entender que, por uma parte 

do tempo, os tais poemas “educaram a Grécia”.  

Grandes mudanças de pensamentos nas relações sociais e políticas começam no 

período arcaico, ocasionando uma lenta alteração da predominância do mundo mítico para 

racionalização e discussão dos acontecimentos. Neste período retornou-se com a escrita – que 

se iniciava na época micênica, porém perdidas pós invasões bárbaras dóricas – e começaram a 

utilização da moeda, da lei escrita por legisladores e a formação das conhecidas cidades-
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estados. A filosofia é instaurada com aparecimento dos primeiros pensadores sobre a visão do 

mundo e do indivíduo.  

A Grécia pode ter sido uma das primeiras civilizações do mundo a separar a relação 

do mítico com as individualidades humanas. Os políticos gregos acreditavam em uma formação 

que desenvolvesse o consciente humano, portanto precisavam de uma formação integral 

relacionando o corpo com o espírito. Em seguida, com a formação das cidades-estados, surgiu 

a necessidade de segurança, sendo assim inevitável o início de investimento público na 

formação guerreira.  

Dentre todos os períodos, o Período Clássico representou o apogeu da civilização 

grega, com grande produção em artes cênicas, literatura e filosofia. Existiu então uma demanda 

por uma educação de nível teórico, devido ao fato das Polis debaterem muito sobre política.  

Em concomitância ocorre uma pressão pelo ensino, o governo grego fundamentou o 

ideal da democracia, apresentado por Péricles de Atenas. Neste ideal, todos os homens livres 

eram cidadãos e não deveriam realizar atividades artesanais – estas deveriam ser feitas por 

presos de guerras e escravos – somente mantinham seus hábitos com as políticas, lazer ou 

estudo teórico.  

Por mais que as escolas começassem a ser democráticas, com certeza não era uma 

necessidade de todas as pessoas que habitavam a comunidade. A palavra grega que originou a 

palavra escola é a ‘scholé’, e significava lugar de Ócio, o que não se confunde com o ato de não 

fazer algo e sim de se ocupar com funções consideradas nobres como: pensar, governar e 

guerrear.  

Estas escolas eram voltadas para o ensino de educação física. A aprendizagem de letras 

e cálculos demorou mais para iniciar e ganhar foco. Porém, com o passar do tempo, ocorre a 

inversão dos valores considerados necessários para o melhor da sociedade. Logo, a formação 

espiritual já se fazia mais necessária do que a formação física. Esta situação levou à criação dos 

ensinos superiores pretendidos pelos filósofos de tal época. 

Esta gama de possibilidades de ensino deu origem ao conceito conhecido como 

Paideia, que exprime a formação constante do aluno no mundo grego. Além de formação nos 

temas de Gramática, Retórica, Música, Matemática, Geografia, História Natural e Filosofia, 

também ocorriam debates sobre ética e suas naturezas.  

Com a criação das cidades-estados, cada uma detinha a autonomia de como educar 

seus cidadãos. Falarei de dois exemplos de modelos dissonantes de ensino entre duas cidades, 

que em algum momento até já guerrearam entre si, em busca de poder: Esparta e Atenas. 
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Esparta, cidade retratada cinematograficamente como uma das mais guerreiras já 

existentes, é representada no filme “300”, que contaria a história de 300 soldados que recusaram 

aceitar a dominação Persa sobre a Grécia.  

No início a cidade se baseava nos antigos costumes de preparo militar homérico, sem 

muito rigor. Com o passar do tempo a política da cidade foi centrada na definição de eugenia – 

prática de melhoramento da espécie – recomendando o fortalecimento feminino para 

possivelmente gerar filhos mais robustos, sadios, além da prática de abandono de crianças 

deficientes ou mais fragilizadas.  

Depois de nascida, as crianças que continuavam com seus pais, permaneciam em casa 

até os 7 anos de idade – padrão da região – e ao invés de ir para casas de nobres, o estado 

disponibilizava educação pública, gratuita e obrigatória a todos os meninos, separados em 

grupos por semelhança de idades e monitorados por mais velhos. 

Aos 12 anos as atividades como música e artes já não existiam mais, dando lugar a um 

rico treinamento militar rigoroso: aprendendo a passar frio, suportar fome, viver ao extremo em 

comunhão com a aprendizagem da educação moral que valorizava a obediência, aceitação de 

castigos, hierarquia e o bem-estar da vida comunitária.  

Não era o foco dos espartanos o estudo intelectual, eles não reconheciam a possível 

importância de debates e de discursos longos, características que criaram a palavra laconismo, 

a qual significava “maneira breve, concisa, de falar ou escrever” e derivava da localização do 

povo espartano na região grega Lacônia.  

Já Atenas, tão diferente! Nome grego da Deusa do conhecimento, fazendo jus à cidade. 

Considerada a escola de toda a Grécia, em conjunto com a aprendizagem física de suas crianças, 

destacou-se pelos seus ensinamentos intelectuais com o objetivo de inserir futuramente a 

participação de tais pessoas nos debates sobre o futuro da cidade. Ao contrário de Esparta, o 

governo de Atenas não sentiu a necessidade da obrigatoriedade de ensino ou de uma escola 

pública gratuita, predominando a iniciativa privada de quem tivesse o interesse.  

Aos 7 anos – como em toda a Grécia – a criança do sexo feminino era separada do 

masculino. Elas iriam permanecer no gineceu, local próprio da sua casa onde as mulheres eram 

ensinadas somente para os afazeres domésticos. Em contrapartida, os meninos eram levados 

para iniciar a alfabetização, tal como a educação física e musical. Um fato curioso é que todos 

os meninos necessitavam de um acompanhante escravo, conhecido como paidagogo, que 

significa “aquele que conduz a criança”, como mostrado na figura 3 por uma escultura, de autor 

desconhecido.  
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Fonte: WIKIPEDIA, 20204 

Como de costume a educação física era um dos focos educacionais das comunidades 

que ali viviam, contudo em Atenas a ideia de trabalhar o corpo era vinculado com a construção 

da mente. Neste local foi criada a competição do pentatlo que abordava corrida, salto, 

lançamento de dardo e disco e luta, pois para eles o conjunto fortalecia tanto o corpo quanto a 

mente. 

As aulas de músicas – conhecidas assim pois quem ministrava tal aulas eram chamados 

de Musas – significava algo muito amplo do que somente o que entendemos hoje de música. 

Era uma educação artística em geral. O paidagogo conduzia a criança ao citarista que ensinaria 

instrumentos como lira, flauta e a própria cítara. A ideia de educação que vinha com as músicas 

eram a melhor maneira de entender a relação de exercitar o corpo com uma expressão artística, 

o que representaria uma das melhores definições de Paideia.  

Conforme dito por Platão, “... (os mestres da música) familiarizariam as almas dos 

meninos com o ritmo e a harmonia, de modo que pudessem crescer em gentileza, em graça e 

harmonia, e tornar-se úteis em palavras e ações” (PLATÃO, 370 a.C., apud ARANHA, 2012, p.88) 

O ensino da leitura e da escrita era feito por um mestre das letras, conhecido como 

Gramata, que significa literalmente “letra”. Este, reunia os alunos em grupos, geralmente em 

tendas, salas ou praças públicas. A metodologia utilizada era similar a mnemônica, focada na 

repetição, memorização e declamação, ao recitar poemas de Homero, Esopo e Hesíodo.  

A educação aumentou as exigências de melhores formações intelectuais, 

categorizando em três níveis de educação: elementar, secundária e superior. A educação 

 
4WIKIPEDIA. Pedagogo. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8000246. Acesso 

em: 24 jan. 2020. 

Figura 3 - Paidagogo  
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elementar era completada aos 13 anos, algumas crianças selecionadas iriam para trabalhos 

manuais ao completar tal nível e outras seguiam para o próximo passo, o ginásio.  

O ginásio era utilizado anteriormente para apresentações artísticas onde os gregos se 

apresentavam totalmente despidos. Vale ressaltar que a etimologia da palavra ginásio deriva de 

gimnos que significava “nu”. Ginásios esses que um dia foram ministrados por filósofos 

conhecidos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Ilustrado na figura 4, está a construção que era 

auxiliar ao ginásio, a Palestra, focada para um local de convívio, debates filosóficos e músicas 

que também foi muito difundida na cultura ocidental.  

Fonte: WIKIPEDIA, 20205 

Alguns desses ginásios ficaram conhecidos como Academia e Liceu. Ao completar os 

16 anos o menino poderia ascender ao próximo nível de ensino. Uma educação que era voltada 

para um ideal mais cívico e de preparação militar, responsável pela transição para a idade adulta, 

conhecida como Efebia. 

Cada vez mais tempo era dedicado às questões políticas e problemas racionais 

acabaram sendo corriqueiros em seus debates. A cada dia que se passava, aumentava-se o 

desenvolvimento do nível secundário, tal qual o conteúdo desse programa se tornou mais 

caracterizado pelo que conhecemos como sete Artes liberais: trivium e quadrivium.  

O trivium é um grupo de 3 matérias principais: gramática, retórica e dialética. A 

gramática incluía o estudo das letras e da literatura, a retórica – além da arte do bem falar – 

ensinava história e a dialética cuidava da lógica.  

O quadrivium era formado por geometria, aritmética, astronomia e música, que já era 

considerada um ensino superior. Conhecido por ser o conjunto das atividades reais – não no 

sentindo da realeza, mas sim da realidade – por isso a geometria também era encarregada de 

 
5 WIKIPEDIA. Palestra (Antiguidade). Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestra_(Antiguidade). 

Acesso em: 26 jan. 2020. 

Figura 4 – Palestra de Pompéia, Itália 
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ensinar a geografia; a aritmética estudava tudo relacionado às leis dos números; a astronomia 

estudava principalmente a física, e a música estudava a arte da harmonia, de relacionar todo o 

conhecimento para algo que harmonizava com o mundo deles, e claro, estudava a arte dos sons.  

Em pleno período helenístico ocorre a decadência da antiga política. A Grécia nunca 

foi constituída por uma unidade política agregada, na qual até mesmo as próprias cidades-

estados se gladiavam pelo poder e influência. O rei Felipe da Macedônia aproveitou estas 

situações de guerras internas para conquistar as cidades gregas, onde mais tarde seu filho 

Alexandre aumentaria todas suas conquistas pela Ásia e África, formando um dos maiores 

impérios já vistos. Entretanto a cultura grega não foi destruída, pois o próprio Alexandre, o 

Grande, a idolatrava – tendo como um dos seus mestres o filósofo Aristóteles – e disseminando-

a por todo seu Império.  

No fim, tais cidades-estados antes fortes, perdem poder e suas autonomias, 

representando suas decadências. Durante a era helênica, com as conquistas de tais cidades, 

outras civilizações dominaram suas culturas e territórios e assim as difundiram para o Oriente, 

Ásia, África. Bibliotecas surgiram ao redor do mundo, teatros e ginásios viraram parte do dia-

a-dia de outros povos; porém a ideia educacional que um dia fora empregada na Grécia, a 

Paideia, começou a ser vista como uma ideia enciclopédica, que significa literalmente 

“educação geral”. 

A cultura grega foi disseminada por dois impérios que conquistaram muitos territórios. 

Um deles já citado, o Império Persa governado por Alexandre, o Grande; outro, que estava 

ficando cada vez mais fortalecido, o Império Romano.  

 

3.6. Roma 

 

Neste subcapítulo, continuo com a linha temporal inicial (ARANHA,2012) e incluo 

fatos históricos também citados em Marrou (1989).  

Tem-se diferentes fases romanas pelo decorrer da história: Tribo, Realeza, República 

e Império. A história dos romanos começa em torno do Segundo milênio antes de Cristo (a.C), 

povoada por tribos possivelmente indo-europeias e conhecidas como italiotas ou itálicos. 

Todavia, temos poucas informações sobre a educação dessa época tribal.  

No período da Realeza foi desenvolvida uma cultura de cereais, começando assim o 

início da agricultura e transformando a Roma em “urbs”, que significa cidade. Com o início da 

agricultura, começou também a ideologia da propriedade privada. Os proprietários eram 

conhecidos como Patrícios, e os que não possuíam terras eram chamados de Plebeus. Até os 
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sete anos de idade todas as crianças eram cuidadas pela mãe ou matrona, conhecida como 

mulher respeitável. Após tal idade, as meninas aprendiam no lar o serviço doméstico e a 

educação dos meninos eram responsabilidade da figura paterna.  

O menino aprende por observação e reflexão, assim como nas antigas sociedades 

estudadas, acompanhando as festas, acontecimentos importantes e decorando a lei das doze 

tábuas. Aprendiam também a cuidar da terra, ler, escrever e contar, além de desenvolver 

habilidades com suas armas, natação, luta e equitação, visando à preparação do guerreiro. 

Aos 15 anos já era permitido acompanhar seu pai ao foro, na Praça Central onde se 

fazia comércio e tratava-se de assuntos públicos e privados, aprendendo assim o civismo. Caso 

o pai não pudesse acompanhar pessoalmente sua prole, poderia ser nomeado um parente ou até 

mesmo um escravo para acompanhá-lo e auxiliá-lo na sua aprendizagem. Aos 16 anos o jovem 

era obrigado a exercer uma função militar ou política.  

Com a queda do último rei, a aristocracia viu a chance de se apossar do poder, 

instaurando assim a República dos Patrícios, o que significava que somente os patrícios tinham 

direito a votos e a se elegerem. Porém, com o crescimento da economia e do comércio, muitos 

plebeus começaram a acumular bens e valores, o que aumentou a luta pela igualdade de direitos 

políticos e civis de ambas classes.  

Outra luta dos plebeus era a reivindicação da educação para os seus jovens, sendo 

necessária a criação de outro modo de educar. Foram criadas então escolas elementares 

particulares, conhecidas como ludi Magister (ludus, ludi, "jogos"; Magister, magistério, mestre) 

onde se aprendia a ler e contar, dos 7 aos 12 anos. Os mestres se ajeitavam em qualquer espaço 

para lecionar: como tendas, entradas de templos e edifícios públicos.  

Iniciou-se também as escolas dos gramáticos para jovens de 12 a 16 anos, que 

iniciavam o primeiro contato com clássicos gregos ampliando assim seus conhecimentos 

literários concomitantemente ao estudo das chamadas disciplinas reais: aritmética, geometria, 

astronomia e geografia. Com o aumento da influência grega na cultura Romana da época, um 

indivíduo livre deveria ter um conhecimento chamado de encíclico. Dessa forma, a quantidade 

de conhecimentos exigidos para formar uma pessoa culta não era mais relacionada somente aos 

deveres cívicos, ou civismo.6 

Com o passar do tempo, o ato do bem falar, aprendido ao acompanhar seus pais no 

foro, exigiu aprofundamento do conteúdo e da forma de discurso, demonstrando assim a 

 
6 A Lei das Doze Tábuas constitui a origem do direito romano. As leis eram aplicadas na República Romana 

pelos pontífices e representantes da classe dos patrícios que as guardavam em segredo. Em especial, eram 

majoritariamente aplicadas contra os plebeus.  
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necessidade de um terceiro grau de estudo. Foi criada então a escola conhecida como “retor”. 

A política romana expansionista começou em torno do séc. V a.C. Ocorreu então uma 

expansão militar que alterou vigorosamente as tradições romanas. A Grécia foi anexada a Roma 

no período helenístico, assim os romanos obtiveram contatos com diversas culturas, 

anteriormente anexadas pela Grécia e tinha o hábito de perpetuar as culturas dos povos 

conquistados, desde o Egito até a Índia por exemplo.  

Roma agregava os valores dos povos conquistados e disseminava-os, como ocorrera 

com a Grécia antiga, e não seria diferente em relação à educação, gerando a ideia de cultura 

universalizada romana. A educação dessa época pode ser expressa e definida na palavra 

“humanistas” – no sentido literal de humanidade, educação e cultura do espírito – algo que se 

relacionava com a antiga ideia da Paideia grega.  

No entanto, por se tratar de uma cultura predominantemente humanística e universal, 

esta educação buscava aquilo que caracterizava o ser humano em todos os tempos e lugares. 

Concepção tal muito valorizada por Cícero, filósofo respeitado, que entendia a formação do 

indivíduo virtuoso como ser moral, político e literário.  

Algo inédito na educação, decorrido da junção de culturas, foi o bilinguismo, onde 

crianças aprendiam latim e grego. As vezes trilinguismo, pois adicionava a língua local do povo 

conquistado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

4. DESENVOLVIMENTO – IDADE MÉDIA  

 

A idade média é muito bem debatida em todos os 3 livros de história geral 

supracitados, porém a linha temporal ainda é baseada em Aranha (2012), com grande auxílio 

de Manacorda (2003) e Nunes (2018).  

A Idade média é nomeada no decorrer do tempo entre a queda do Império Romano 

(476 d.C.) até a tomada da Constantinopla pelos Turcos em 1453. O fato desse período ser 

conhecido como idade das trevas, a grande noite de mil anos, se deve principalmente pela visão 

pessimista do Renascimento sobre tal época. A cultura medieval é mistura da cultura greco-

romano, germânica e cristã, bizantina e islâmica, dentre outras que coexistiram em regiões 

diferentes.    

 

4.1. Império Bizantino 

 

Este império tinha ênfase na vida religiosa, com uma civilização profundamente cristã, 

entretanto continuou-se fiel às tradições do humanismo antigo. Temos muito mais documentos 

sobre o ensino superior em relação ao ensino primário, de tal civilização. O ideal da educação 

primária continuava sendo a formação humanista e preparação de possíveis funcionários 

públicos com foco na administração do Estado. Criou-se dois tipos de escolas de ensino: 

Monásticas e Patriarcal.  

As escolas monásticas eram de ensino religioso, com foco no interesse espiritual e 

ascético, onde os locais de estudos e habitat são conhecidos como mosteiros. Já na escola 

patriarcal – professores nomeados pelo Patriarca – o ensino, além de religioso, se estendia a 

letras e matemática. Deu-se início à chamada tradição clássica, que procurou criar de forma 

original o ideal de um humanismo cristão. 

Em relação ao ensino superior, existem informações documentadas, como por 

exemplo sobre a conhecida Universidade de Constantinopla, um centro cultural muito 

renomado que funcionou de 425 a 1453 d.C. Esta universidade obteve muitas obras antigas, 

diversos estudos filosóficos e científicos, além da preservação do Direito Romano.  

 

4.2. Sociedade Islâmica 

 

Os árabes iniciaram um processo de renascimento cultural em meados dos Séc. VIII, 

em Bagdá, onde foi criada a Casa da Sabedoria, constituída de biblioteca e centro de estudos de 
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ensino, composto por excelentes tradutores que trabalhavam lá traduzindo obras vindas do 

oriente: Índia, China, Alexandria.  

 

Era nítido o sublime interesse pela pesquisa e experimentação, sendo assim os árabes 

se destacaram em áreas matemáticas, medicina, geografia, astronomia e cartografia. Também 

se destacavam estudiosos de áreas humanas, como na filosofia: Avicena e Averróis foram 

importantes divulgadores do trabalho de Aristóteles, por exemplo.  

Em meados do Séc. X, foram criadas várias escolas primárias com o objetivo de 

alfabetizar a população. Estudando o Alcorão, aprendiam as palavras de Alá e educavam-se 

moralmente para a sociedade em vigor. Cidades como Córdoba, Toledo, Granada e Sevilha 

faziam parte dos povos árabes e se tornaram grandes centros culturais da época.   

 

4.3. Paideia Cristã 

Neste subcapítulo, continuo com a linha temporal inicial (ARANHA,2012) e incluo 

fatos históricos também citados em Nunes (2018). 

A idade média foi palco de diversas culturas e de diversas religiões, entretanto a 

supremacia cristã é evidente no decorrer dos estudos. Primeiramente, nota-se que o ocidente 

fica estagnado, inclusive retraindo as suas culturas. No entanto, o séc. VIII trouxe mudanças 

para tal região: o renascimento carolíngio ocorre e a partir dos anos Mil começa a ênfase em 

uma Paideia Cristã.  

Podemos começar falando da época das Monarquias, que foi um movimento religioso 

introduzido por pequenos grupos de monges que viviam sós. Com a decadência do império, 

aumenta o número de pessoas que não compartilhavam um bom sentimento pelos novos 

costumes e se refugiavam em cavernas ou desertos, como eremitas (ermitões). Eram conhecidos 

como Ascetas, praticavam a religião ao seu máximo e abdicavam de tudo. Alguns resolveram 

se juntar aos mosteiros, onde começaram uma vida mais comunitária.  

Em 529, São Bento funda a Ordem Beneditina, na Itália, considerada depois como a 

mais importante ordem da idade média. Os monges beneditinos eram disciplinados 

rigorosamente e se dedicavam exclusivamente ao trabalho intelectual e manual. Contudo, não 

era objetivo principal dos monges a criação de escolas, mas era inevitável tal ação, devido à 

instrução de novos membros do mosteiro, como retratada na pintura da figura 5. Surgiram então 

as escolas monacais, onde aprendia-se latim e humanidades. Os melhores alunos eram 

premiados para estudar filosofia e teologia, que não se ensinava a todos os iniciantes.  
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Fonte: EDUCAÇÃO DO FUTURO, 20207 

Com isso, os mosteiros foram a principal fonte de conhecimento da cultura medieval 

por muito tempo. Tinham bibliotecas com tesouros da cultura grega, romana, entre outros, 

traduziam obras antigas para o latim, adaptavam algumas e recriavam histórias pagãs sob uma 

perspectiva cristã. Uma das funções criadas por esses monges foi o de copistas, que copiavam 

vários desses livros com o intuito de disseminar as obras. 

 

4.4. Renascimento Carolíngio  

 

Tal renascimento ocorre quando Carlos Magno, imperador dos romanos, traz para sua 

corte vários intelectuais com o objetivo de reformar a vida eclesiástica e o seu sistema de ensino, 

que estava em declínio.  

Formou então a escola palatina – escola localizada ao lado do palácio – que se tornou 

sede do novo movimento de disseminação do ensino, visando reestruturar as escolas monacais, 

fundar escolas catedrais ou paroquiais – ao lado de igrejas e nos centros das cidades feudais, 

respectivamente – para um ensino mais básico, elementar. Ensinava-se as sete artes liberais, 

que perpetuava desde os ensinamentos gregos, o trivium e o quadrivium (estes métodos foram 

descritos no tópico da Grécia Antiga).  

Com novos ataques bárbaros que ocorreram na Europa, ocasionaram novos retrocessos 

culturais e educacionais. Com as cruzadas, alguns países conseguem novamente o acesso a 

navegações, melhorando assim o desenvolvimento do comércio. A principal consequência de 

tal desenvolvimento é o surgimento de uma nova classe, a Burguesia. A palavra burgo significa 

 
7 EDUCAÇÃO DO FUTURO. História da Educação - Período Medieval. Disponível em: 

https://educacaodofuturo.hotglue.me/?periodomedieval. Acesso em: 24 jan. 2020. 

Figura 5 - Pintura Medieval sobre o Ensino Monástico 
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castelo, casa nobre; com o tempo os burgos se transformaram em cidades nas quais servos que 

se dedicavam ao comércio foram abrigados, e estes, passaram a ser chamados de burgueses.  

A burguesia encontrava-se em ascensão com o aumento do comércio, com isso 

começaram a questionar a ordem hierárquica dos feudos e suas posições políticas. Revoltados 

por tais questões, a sociedade servil crescente começa a exigir certos direitos, os quais não são 

bem aceitos pelos senhores feudais, gerando assim embates.   

Como resultado das lutas contra os senhores feudais, muitas vilas se libertavam e 

transformavam-se em comunas ou cidades livres. Tais mudanças repercutiram na sociedade, 

dividindo o feudo em três polos de atividade medieval: castelo, onde moravam os nobres, 

mosteiro, a casa dos padres e a cidade, local da burguesia. Com todas essas mudanças é fácil de 

imaginar que o sistema de ensino precisava de alguma reforma, surgindo assim as escolas 

seculares.  

Secular significa do século, do mundo, um adjetivo totalmente desconectado a 

qualquer atividade religiosa. Ou seja, como até então o conhecimento das sete artes liberais era 

ensinada somente ao clero, e as escolas monacais e catedrais focadas na religião, os burgueses 

necessitavam de um outro sistema de ensino que acompanhasse o crescimento do comércio, 

surgindo assim novas necessidades a serem estudadas, voltada às praticidades do dia a dia.  

Surgiram então as primeiras escolas das grandes cidades, em meados do séc. XII, com 

professores leigos que eram nomeados pelas autoridades municipais. Latim já não seria mais a 

língua ensinada e sim a língua oficial da nação; o trivium e quadrivium davam lugar a uma 

ênfase, em especial à história, geografia e ciências naturais. As escolas não ficavam em um 

local demarcado, sendo assim as aulas eram realizadas em diferentes localidades: na casa do 

mestre, porta de igrejas, praças, entre outras.  

Contudo, neste momento, as escolas seculares não eram o único meio de ensino. Com 

o crescimento econômico, surgiram as corporações de ofício, que ao notarem o 

desenvolvimento de diferentes técnicas – antes somente para subsídio, para melhorar seus 

negócios - decidem taxar e regulamentar quem poderia, ou não, atuar naquela área de interesse. 

Ou seja, esta corporação determinava para cada profissão, especificadamente: o material que 

deveria ser usado, o processo pelo qual passaria o produto, horário de trabalho e as condições 

de aprendizagem.  

Logo, para alguém possuir alguma oficina, deveria ser capaz de mostrar que dispunha 

de economias suficientes para se manter, e que tinha habilidade para manufaturar seu produto. 

Se fosse aprovado, seria necessário o pagamento de uma taxa, receberia o título de mestre do 

seu trabalho e garantiria a licença perante seu governo para a montagem do seu negócio.  
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A aprendizagem se dava quando o mestre legalizado recebia aprendizes, que deveriam 

morar na casa do mestre por um tempo, sem receber nenhum tipo de pagamento e alimentados 

pelo mestre. Esta situação se encerrava no momento em que os aprendizes passavam na prova 

e assim se tornavam companheiros ou oficiais.  

Com a legalização, o aprendiz poderia então ser remunerado como empregado do 

mestre, viajar para conhecer outros processos, até finalmente se submeter ao exame final, com 

o objetivo de se tornar mestre e ter sua própria oficina. Esta formação era conhecida como 

formação ‘gentes do ofício’. Com o passar do tempo as taxas para os exames ficaram tão caros 

que somente os próprios filhos do mestre conseguiam fazer as provas.   

Nem todos da idade média eram instruídos na formação formal. Têm-se também a 

formação militar em alta nesta época. Os senhores recrutavam soldados para compor a 

infantaria municipal, porém com a fragmentação dos reinos em condados, acabou se tornando 

costumeiro o auxílio de cavaleiros.  

A cavalaria era quase uma exclusividade da nobreza, e segundo o costume, o filho 

primogênito herdava a terra de seus pais e seus títulos, por isso, seus irmãos acabavam 

ingressando ao clero ou à cavalaria. Para se tornar um cavaleiro era necessário o cumprimento 

de etapas. Na primeira etapa, dos 7 aos 15 anos o menino servia como pajem em outro castelo; 

aprendia música, jogos de salão, poesia, falar bem, praticava diversos esportes e conhecia as 

maneiras corteses, ou seja, o jeito certo de se portar nas cortes.  

Aos 16 anos o pajem se tornava escudeiro, seguindo os passos do seu cavaleiro para 

aprender a andar de cavalo, manejar armas, participava de caçadas e torneios de cavaleiros – ou 

liças – se preparando para possíveis guerras. Eram introduzidos também os assuntos políticos 

e até ideais de conquistas amorosas, do flerte, e a arte dos cantores e dos jograis, incluindo as 

poesias de trovadores, que enalteciam a beleza feminina. Aos 21 anos – se o escudeiro 

permanecesse vivo até lá – existia uma cerimônia, de cunho civil e religioso, muito 

extravagante, com o intuito em oficializá-lo como cavalheiro.    

Foram criadas também as universidades da Idade Média, que não tinham o mesmo 

sentido dos ensinos superiores anteriores, como na Grécia e Roma. A palavra universidade não 

significava o ideal de um estabelecimento de ensino, era designado a qualquer assembleia 

corporativa, como de marceneiros, sapateiros, etc. 

No séc. XII obteve-se uma maior demanda por filosofia, teologia, leis e medicina, com 

o intuito de atender às solicitações de uma sociedade mais complexa. Surgiram então mestres 

conhecidos por serem independentes, nômades.  
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Com o tempo surgiu a necessidade de provar que o mestre detinha o saber necessário, 

com a finalidade de obter títulos – usados até hoje – de licenciatura, bacharel e doutor. As 

universidades começaram a fazer tanto sucesso a ponto da igreja e os reis disputarem seu 

controle.  

A lógica aristotélica norteava, na época, as regras do bom pensar e, portanto, suas 

obras foram traduzidas para o latim, por isso a escolástica8 atinge seu ápice nas atividades 

docentes da época. Baseado na leitura e na discussão – lectio e disputatio – na qual os estudantes 

demonstravam a arte da dialética e proposições controvertidas. Tal estilo foi muito 

fundamentada nas obras do Tomás de Aquino. 

A universidade torna-se então uma afrontadora da igreja, que detinha a hegemonia da 

cultura, espiritualidade e do conhecimento. Com isso, a inquisição se inicia para apurar se as 

universidades não estão cometendo heresias, difamações e calúnias a respeito do conhecimento 

previamente dito pela própria igreja, o chamado “desvio da fé”. Sendo assim, algumas 

corporações religiosas se responsabilizaram para julgar e punir, com censura e muito rigor, os 

culpados, queimando os livros de quem se enquadrava no desvio da fé, incluindo a queima do 

próprio culpado da heresia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Escolástica, escolasticismo (do latim scholasticus, derivado do grego σχολαστικός, "pertence à escola", 

"instruído", "sábio") ou Filosofia Escolástica, é um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, 

com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, 

especialmente o da filosofia grega. 
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5. DESENVOLVIMENTO – IDADE MODERNA: INFLUÊNCIA DO 

RENASCENTISMO NA EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo a referência utilizada – além da linha temporal – foi Aranha (2012) por 

ter os fatos mais bem resumidos e não possuir divergências históricas com os outros livros.  

A época considerada renascentista começa pelo retorno da cultura greco-romana e o 

desligamento da hegemonia da igreja na cultura da sociedade europeia. Uma época que tinha 

em voga a secularização do saber, ou seja, a ruptura da parcialidade religiosa no sistema de 

ensino, com o objetivo de humanizá-lo, transformar o espírito do indivíduo em culto mundano, 

cortês e gentil.  

O olhar humano se volta para a terra neste momento, o divino já não se faz mais tão 

interessante, todavia ainda era muito difundido culturalmente o poder religioso. O aumento da 

curiosidade pela observação de fatos influi o interesse pelo corpo humano e a natureza que os 

rodeia. Avançou tanto que, nos estudos de medicina, a anatomia possui seus conhecimentos 

ampliados como nunca antes visto na história, devido à prática de dissecação de cadáveres 

humanos, prática proibida anteriormente pela igreja.  

A maneira de pensar do humanismo renascentista estava diretamente relacionada com 

as transformações econômicas na sociedade desde o final da idade média. Entrou-se então em 

um período chamado de Revolução Comercial do séc. XVI, que se caracterizou por um novo 

modelo de produção – parcialmente capitalista, ou o início do modelo capitalista – onde a 

riqueza deixava de ser baseada em posse de terra, mas sim em posse da produção de bem 

materiais.  

A época renascentista é muito conhecida por ser um período de invenções e grandes 

navegações, que decorreram da necessidade da ampliação do comércio. Como exemplos, 

podem ser citadas as invenções: da pólvora, que fragilizou a profissão de cavalheiros nobre que 

já não se fazia mais tão necessária para defesa do reino; da imprensa e do papel, que 

aumentaram em massa a cultura local; da bússola, que permitiu aumentar distâncias de 

deslocamento com segurança, entre outros.  

Nota-se então que para todos esses acontecimentos serem difundidos em massa, se fez 

necessário um sistema de ensino, onde as pessoas precisavam de estudos voltados para a 

aprendizagem intelectual. Ocorreram várias publicações de manuais para alunos e mestres, pois 

enquanto a realeza ainda era ensinada por seus preceptores em seus próprios castelos, a nobreza 

e burguesia também queriam educar seus filhos, nascendo assim o conhecido Colégio.  
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O aparecimento dos Colégios ocorreu por volta do séc. XVI e se tornou um fenômeno, 

pois foi relacionado a uma nova imagem de criança, infância e família, já que na idade média 

se misturavam adultos e crianças de diferentes idades para estudar na mesma “classe”. A meta 

então do colégio não se restringia apenas à transmissão de conhecimentos, e sim a sua formação 

moral. Os professores tinham a responsabilidade de proteger as crianças de “más influências” 

e eram extremamente rígidos se o aluno não seguia a severa disciplina que era ensinada, usando 

até de castigos corporais, caso necessário.  

O sistema continuava ensinando pelo Trivium e Quadrivium, focando sempre na 

gramática e retórica, com ênfase no estudo do latim, abandonando um pouco a língua materna 

da sociedade em questão. Contudo, a criação dos colégios humanistas acabou não se cumprindo 

de imediato, devido ao fato da implantação desses colégios ainda ter se dado pelas ordens 

religiosas. Porém, por iniciativas de particulares leigos, foram criados novos colégios, com o 

intuito de se liberar totalmente da religião, tal como as escolas alemãs Fürstenshulen, chamadas 

de escolas para os príncipes, como podemos ver um cartão postal de uma na figura 6.  

Fonte: WIKIPEDIA, 20209 

Escolas desse tipo se espalharam por toda Europa, sendo a Itália um grande destaque, 

devido ao trabalho de Vittorino da Feltre, que fundou uma escola chamada de Casa de Giocosa, 

cujo lema era “Vinde, meninos, aqui se ensina, não se atormenta”. O nome de tal escola se dava 

pela origem da palavra giocosa, que em italiano significa alegre, e deriva do latim jocus, 

significando divertimento, gracejo; palavra que deu origem ao que chamamos hoje de Jogo. A 

escola de Feltre oferecia cursos de equitação, natação, esgrima, música e jogos em geral. Já a 

formação intelectual voltava-se mesmo para a cultura humanística, ensinando a cultura grega e 

o latim.  

 
9 WIKIPEDIA. Meißen 1917. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20424-Mei%C3%9Fen-

1917-K%C3%B6nigliche_Landes-_und_F%C3%BCrstenschule_St._Afra-

Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg. Acesso em: 24 jan. 2020. 

Figura 6 - Cartão postal de uma Fürstenshulen 
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A reforma protestante criticava a igreja medieval e gostaria de retornar às origens, 

onde a consulta direta ao texto bíblico era necessária sem intermediação dos padres. Logo, o 

ensino do latim a todas as camadas da sociedade se fazia fundamental. Lutero, líder da reforma 

protestante, defendia, portanto, a escola pública e universal. Além de criticar o recurso de 

castigos, bem como o verbalismo da escolástica. A sua educação era baseada em jogos, 

exercícios físicos e música, que faziam seus corais famosos na Europa, valorizando os 

conteúdos literários e com foco nos estudos da história e matemática.  

A igreja católica, para combater a expansão do protestantismo, incentivou a criação de 

ordens religiosas, como por exemplo o colégio dos jesuítas. A ordem da Companhia de Jesus 

foi criada em 1534, esta estabelecia rígida disciplina militar, e o objetivo principal era de 

propagação missionária da fé. Logo, os jesuítas se espalharam pelo mundo inteiro. Descobrindo 

que diante da intolerância dos adultos, era mais segura e fácil a conquista de almas mais jovens, 

sendo assim necessária a multiplicação e ampliação das escolas jesuíticas. Escolas estas, que 

formaram inúmeras gerações de estudantes por cerca de 200 anos, entre 1540 a 1773.  

Em 1550 foi formado o colégio Romano, para formar professores jesuítas, uma 

unidade centralizadora que recebia os relatórios das experiências realizadas pelos professores 

em todo o mundo. O resultado dessas experiências adquiriu forma definitiva no documento 

chamado Ratio Studiorum, publicado em 1599. Esta obra detinha regras práticas sobre a ação 

pedagógica, sobre organização administrativa e outros assuntos, como podemos ver um 

exemplar na figura 7.  

Fonte: WIKIPEDIA, 202010 

 

 
10 WIKIPEDIA. Ratio Studiorum. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ratio_Studiorum. Acesso em: 24 

jan. 2020. 

Figura 7 - Exemplar de Ratio Studiorium 
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As práticas e conteúdos desenvolvidos pelos jesuítas, de acordo com as regras, eram 

aplicadas nos seguintes cursos: studia inferiora, e studia superiora, com duração de 3 e 4 anos 

cada, respectivamente. A primeira agregava letras humanas constituída por gramática, 

humanidades e retórica. Baseava-se na literatura clássica greco-latina, filosofia, ciências e 

lógica com a finalidade de formar filósofos, além de introduzir as ciências como cosmologia, 

psicologia, física, dentre outros. A segunda oferecia matérias de teologia e ciências sagradas, 

que finalizavam os estudos e tinha como objetivo a formação de padres.  

Os jesuítas tornaram obrigatório o uso do latim em todo o ambiente escolar, de modo 

que os alunos pudessem somente conversar por esta língua e assim se familiarizar mais. Os 

alunos estudavam as principais obras greco-latinas, usando textos de Cícero, Sêneca e Esopo. 

Como eram autores pagãos, os jesuítas adequavam aos seus ideais cristões, fazendo resumo e 

adaptações. Proibiam obras contemporâneas, sobretudo contos e romances, por considerarem 

instrumentos de perversão moral e dissipação intelectual. 

Os jesuítas se mostraram bastante exigentes, usando a repetição de exercícios para 

facilitar memorização. Nessa atividade os professores escolhiam os melhores alunos, chamados 

de curiõns, que ficavam responsáveis por novos colegas, tomavam as lições de cor, além de 

recolher os exercícios, marcar em um caderno os erros, e fazer a presença.  

Aos sábados, as classes consideradas inferiores repetiam as lições da semana inteira – 

daí vem a expressão conhecida como sabatina – e para as classes mais adiantadas, eram 

organizados torneios de erudição.  

Outra característica do ensino era a chamada emulação, um estimulo à competição 

entre os jovens ou classes, como por exemplo os alunos que recebiam títulos de imperadores, 

cônsul, ditador, dentre outros; e que separava as classes em duas facções, os romanos e os carta-

síneses. Os alunos de mais destaque eram estimulados a emulação com prêmios e solenidades 

onde participavam suas famílias, as autoridades eclesiásticas e autoridades civis. Além de os 

melhores alunos exporem seus trabalhos nas academias.  

Os jesuítas tornaram-se famosos por seu empenho em transformar o colégio em um 

local de excelência de formação, tanto religioso, como intelectual e moral. Para atingir tais 

objetivos, fora instalada rígida disciplina, que além de controlar a admissão dos alunos, 

concediam férias ínfimas, para evitar que o contato com a família diminuísse os hábitos 

adquiridos.  

Outras congregações religiosas fizeram novos sistemas de ensino, como os oratorianos 

da Congregação de Oratório, criada em 1614. Estes propuseram a entrada da nova ciência em 

vigor e da filosofia cartesiana em seu sistema de ensino, além disso ensinavam francês e outras 
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línguas modernas, sem abandonar o ensino do latim. O ensino de história e geografia foi 

aprimorado, de forma a encorajar a curiosidade científica.  

Os jansenistas também constituíram um outro grupo religioso, que foi criado em 1646. 

Eram conhecidos como os Solitários de Port-Royal, na França. Organizaram escolas pequenas 

inspiradas por Jânsenio, que considerava a natureza humana intrinsicamente má, retomando 

assim os debates sobre a graça e o pecado. O objetivo dessa escola era impedir o 

desenvolvimento da natureza corruptível humana, para tal, os professores restringiam a 

quantidade de alunos em suas classes para que a vigilância fosse rígida e constante.  

Em alguns lugares da Europa a educação se tornou tão importante que os governadores 

de seus Ducados – cidades – começaram a legislar e impor regras para as escolas. Na Alemanha, 

o Ducado de Weimar em 1619 obrigava a participação escolar das crianças de 6 a 12 anos. Em 

1642, criou-se leis para a educação primária obrigatória, por exemplo as horas de trabalho dos 

professores, como seriam os exames nas escolas e inspeções.  

 

5.1. Jesuítas no Brasil – O Início da nossa Educação.  

Neste subcapítulo, para introduzir a educação Brasileira, foi utilizado os fatos 

históricos de Paulo (2019).  

Como supramencionado, os colégios jesuítas se espalharam por todo o mundo, 

inclusive chegando ao Brasil, onde fora pioneiro na área de ensino. Quando o primeiro 

governador geral, Tomé de Souza, chega ao Brasil em 1549, veio acompanhado por diversos 

jesuítas, liderados por Manuel da Nobrega. Uma das primeiras missas rezadas no Brasil na 

presença de indígenas é mostrado na figura 8 e expressa a influência religiosa esperada dos 

jesuítas naquela época.    

Fonte: WIKIPEDIA, 202011 

 
11 WIKIPEDIA. História de São Paulo. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_S%C3%A3o_Paulo. Acesso em: 24 jan. 2020. 

Figura 8 - Missa rezada pelos primeiros jesuítas 
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Em 15 dias os missionários já faziam funcionar em Salvador uma escola de ler e 

escrever, em seguida, promoveram maciçamente a catequese dos índios e a educação dos filhos 

de colonos, formando novos sacerdotes e uma elite intelectual, além de adquirir o controle da 

fé e da moral destes novos habitantes.  

O Brasil, ainda colônia de Portugal, também sofre alterações no sistema de ensino com 

a reforma Pombalina, que expulsou os jesuítas. Os bens dos padres foram confiscados, muitos 

livros e manuscritos foram destruídos.  

A partir de 1772 foi implementado o ensino público oficial, com a Coroa nomeando 

professores, estabelecendo plano de estudos e mudando o sistema de ensino de humanidades 

para as aulas régias de disciplinas isoladas. O governo cria o subsidio literário, um imposto 

criado especificamente para pagar os professores e dividendos que a escola pudesse ter. Com 

esta reforma, obteve-se a entrada de novas matérias para os alunos, como aulas de desenho, 

aritmética, geometria, ciências naturais e francês. 
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6. DESENVOLVIMENTO – IDADE CONTEMPORÂNEA: DA REVOLUÇÃO 

FRANCESA ÀS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

 

Neste capítulo, utilizou dos fatos relatados em Manacorda (1989) e relacionados a 

linha do tempo de Aranha (2012). 

Após a revolução francesa, a época conhecida como século das Luzes, ou iluminismo, 

na qual a luz significa o poder da racionalidade humana e uma reorganização mundial, retoma 

uma natureza dessacralizada. Portanto, atrelar a educação com qualquer religião já não fazia 

mais sentido, a escola deveria ser leiga e livre, ou seja, sem religião e independente de classe 

sociais.  

Tal reforma no pensamento trouxe algumas objetividades, como: a educação ao 

encargo do Estado;  obrigatoriedade do ensino elementar, e claramente sua gratuidade; a ideia 

nacionalista; a recusa dos ensinamentos jesuíticos; ênfase na língua vernácula, com o desuso 

do latim; e a ideia de orientação prática, com a ênfase em ciências e técnicas, diminuindo assim 

as ideias humanistas intrínsecas aos sistemas de ensino.  

Na Alemanha desta época, a educação era um pouco diferente. O governo queria 

alcançar um engrandecimento do estado pela educação. Ampliou as redes de escolas 

elementares e em 1763 o estado instituiu um exame no final do ensino secundário para dar 

acesso à universidade. Além das escolas populares, foi criada a Realschule com ensino técnico, 

focado em matemática, ciências em geral e trabalhos manuais.  

Johann Bernhard Basedow foi o fundador de um movimento pedagógico conhecido 

como filantropismo e fundador do instituto Filantropinum, e utilizou os ideais iluministas para 

basear sua escola, que tinha como lema que a educação tem por fim dar condições para o 

indivíduo ser feliz. Por isso, o ensino tem de ser prático e agradável, além de estimular a 

capacidade racional e a lógica intuitiva, dessa forma o ensino não se caracterizaria mais pela 

memorização. Muitas escolas alemãs depois perpetuaram os mesmos valores.  

Já em Portugal, um estado muito católico, tinha-se alta influência dos jesuítas no seu 

sistema escolar, até aparecer o Marques de Pombal, introdutor das ideias iluministas no estado. 

Expulsou os ideais religiosos da educação, responsabilizando totalmente o estado nas decisões 

escolares. Pombal instituiu as aulas régias, começando pelos estudos menores, considerados 

básicos. Em 1772, começou a Reforma dos Estudos, quando se reestruturou a conhecida 

Universidade de Coimbra, com reformulação no ensino de letras e filosofias, utilização da 

língua materna, adição do curso de matemáticas e das ciências da natureza, além da aprimoração 

do curso de direito.   
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No séc. XVIII, a segunda Revolução Industrial modificou toda a linha de raciocínio 

do comércio mundial, ao impactar a maneira como se vivia. As máquinas a vapor aumentaram 

a escala de grandes fábricas têxtis e mudaram a divisão do trabalho anteriormente conhecida. 

Na agricultura apareceram novas técnicas que aplicavam os conhecimentos científicos.  

A revolução nos transportes foi responsável pela criação dos: navio a vapor, rodovias 

e ferrovias. O descobrimento de novas fontes de energia como petróleo e eletricidade, 

substituem o carvão, aumentando ainda mais a velocidade de produção e de transporte dos 

produtos.  

Para ter mão de obra qualificada com os novos conhecimentos adquiridos, o sistema 

educacional precisou ser mudado e difundido com alta intensidade. Países imperialistas 

acabaram destoando neste momento mundial e inovaram nas suas escolas.  

Como a Alemanha, ao dar ênfase no ensino elementar visando uma escola unificada e 

acessível a todo seu povo, além da criação da universidade de Berlim em 1810. Iniciou a cultura 

de escolas profissionalizantes – ainda de grande utilização até os dias atuais – que não era 

obrigatória para a população. Tais escolas eram destinadas para tarefas mais técnicas, como 

oficinas, e atividades relacionadas a agricultura e comércio; com o objetivo de especializar as 

pessoas que já trabalhavam nas áreas.  

Já na França, os franceses utilizaram uma técnica chamada de Método Lancaster, ou   

ensino mútuo, ou monitorial, na qual o método tem um professor que não ensinava a todos os 

alunos, mas sim preparavam apenas os considerados “melhores” alunos, conhecidos como 

monitores. Estes atendiam os grupos de alunos não selecionados.  

Este método de ensino se deu pela necessidade de alfabetizar em massa a população 

devido à grande carência de mão de obra para a industrialização que avançava. Portanto, 

alocava-se um grande número de alunos em um local amplo, um galpão por exemplo, e 

agrupavam os alunos pelas suas características, como: avanço em leitura, boa matemática, entre 

outros. Antes de cada aula o professor selecionava os monitores e separava-os nos seus 

respectivos grupos, de acordo com seu nível de conhecimento, como visto na figura 9.  
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Fonte: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 202012 

Ao tempo que os alunos cumpriam as necessidades básicas de aprendizagem daquele 

grupo eram transferidos para um grupo superior e assim sucessivamente. Não tinham classes 

fixas, visto que um aluno poderia estar muito adiantado em aritmética e não tão aprofundado 

em leitura, por exemplo.  

Por fim, a França ao se inspirar no modelo alemão: instaurou o ensino técnico devido 

à necessidade da formação de chefes de oficinas e melhores operários no seu país e legislou a 

respeito da obrigatoriedade das escolas laicas e públicas.  

A Inglaterra, no entanto, vivenciou uma situação um pouco diferente por causa de uma 

ideia liberal de estado mínimo: a educação demorou a ser pauta de suas discussões. Logo, suas 

escolas continuaram sob o poder das igrejas ou fundações particulares. Somente em 1830 que 

se instauram medidas sobre um ensino público, porém o estado teria somente de pagar as 

dívidas das escolas e garantir a obrigatoriedade para sociedade. Nesta escola, ficava a cargo dos 

seus professores a escolha do método a ser utilizado para o ensino, que também adere, em geral, 

ao método mútuo.  

 

6.1. O Brasil da Idade Contemporânea 

 

Neste subcapítulo, para continuar a falar sobre a educação Brasileira, foi utilizado os 

fatos históricos de Paulo (2019), a linha temporal de Aranha (2012) e os relatos históricos de 

Piletti (2012).  

O Brasil nesta época entra em foco devido a vinda da Corte portuguesa em 1808. Como 

dito, existia uma educação voltada para os filhos de colonos e outra para os índios, mas a partir 

 
12 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Ensino Mútuo ou Método Lancasteriano. Disponível em: 

https://historiadaeducacaobrasileira.wordpress.com/ensino-mutuo-ou-metodo-lancasteriano/. Acesso em: 24 jan. 

2020. 

Figura 9 - Local do Ensinamento Mútuo 
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da chegada de tal nobreza em terras brasileiras o sistema educacional se renova mais uma vez.  

A primeira decisão da corte ao chegar ao Brasil foi a criação de escolas e de uma 

unidade de ensino superior, visto que o sistema de ensino ainda era baseado no método, 

considerado antiquado, de aulas régias; fora os avanços culturais iluministas em voga na 

sociedade europeia, que não estavam presentes na colônia. Sendo assim foram criadas 

bibliotecas como a conhecida Biblioteca Nacional fundada em 1810, com mais de 60 mil 

volumes trazidos de Portugal com a Coroa e em 1914 foi aberta ao público em geral, como vista 

pela fotografia da figura 10; a criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que estimulava o 

ensino de ciências biológicas; além da criação do Museu Real, que começou com peças doadas 

da realeza, mais tarde recebendo artefatos mineralógicos de José Bonifácio. Além destas 

instituições, foram instituídos cursos de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, em 1808, 

visando a formação de médicos militares. 

Fonte: BIBLIOTECA NACIONAL, 202013  

Com o intuito de melhorar as defesas do Brasil, Dom João VI cria a academia real da 

marinha em 1808 e a academia real militar em 1810, ambas academias de ensino superior com 

o objetivo de formar oficias do exército e da marinha foram unidas em 1832, transformando-se 

em uma academia formadora de engenharia militar, naval e civil. Criou-se também a Escola 

Militar, em 1858, para educar jovens na carreira militar.  

 

 

 
13 BIBLIOTECA NACIONAL. Biblioteca Nacional no dia de sua inauguração (391). Disponível em: 

https://www.bn.gov.br/arquivo/imagem/biblioteca-nacional-dia-sua-inauguracao-391. Acesso em: 24 jan. 2020. 

Figura 10 - Inauguração da Biblioteca Nacional 
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Com a ascensão da coroa no Brasil, a colônia se torna um império independente e é 

criada a Assembleia constituinte em 1823. Os deputados sonhavam com uma educação de 

qualidade para os seus, devido ao sucesso educacional pós revolução francesa na Europa com 

os ideais de uma educação pública de qualidade.  

Em 1827, com a Constituição outorgada, foi criada a primeira lei que resguardava, por 

exemplo, a gratuidade de ensino a todos os cidadãos e a obrigatoriedade de meninas serem 

educadas. Foram criadas, então, escolas de primeiras letras em todos as cidades brasileiras e, 

também, escolas para meninas em cidades ou vilas muito populosas, porém as matérias 

ensinadas para elas eram diferentes. Quando tinham a oportunidade de ir à escola e aprender, 

só lhes eram ensinadas a costurar, cuidados com o lar, as boas maneiras e as virtudes morais de 

uma boa mãe e esposa. 

Com vários problemas políticos, a escola primária acabou deixada de lado nos projetos 

e nos gastos públicos. Em 1867 apenas 10% da população se matriculou nas escolas primárias. 

Em uma tentativa de aumentar a produtividade e diminuir os gastos, o método mútuo foi 

aplicado no Brasil, porém com pouco sucesso.  

No referente ao ensino secundário, os colégios tinham altas discrepâncias. Não era 

necessário concluir o ensino primário para se promover ao secundário, além do fato de ter 

menos colégios secundários e não ter um currículo para os guiar. Com isso, foi criado, em 1837, 

no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, destinado a educar a “elite intelectual” e com objetivo de 

servir de modelo para os outros colégios do Brasil, como podemos ver, ainda em funcionamento 

na figura 11.  

Fonte: O GLOBO, 202014 

Tal colégio era o único autorizado pela coroa para realizar exames que conferissem 

grau de bacharel aos alunos concluintes, o qual era pré-requisito necessário para usufruir da 

oportunidade de cursar o ensino superior. Tal título ainda é utilizado nos dias atuais. 

 
14 O GLOBO. Pedro II não terá condições de funcionar diz reitor do colégio sobre corte de verba. Disponível 

em: https://oglobo.globo.com/sociedade/pedro-ii-nao-tera-condicoes-de-funcionar-diz-reitor-do-colegio-sobre-

corte-de-36-na-verba-23639440. Acesso em: 26 jan. 2020. 

Figura 11 - Colégio Pedro II Unidade Centro 
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Os professores precisavam de formação de mestres para aprender o método mútuo e 

aplicar nas escolas primárias. A primeira escola com esse objetivo, conhecida como Escola 

Normal, foi fundada em Niterói, no Rio de Janeiro. Porém a escola fechou por um tempo devido 

à pouca procura da sociedade, visto que os professores não eram bem remunerados, diminuindo 

assim o interesse da sociedade em se profissionalizar como professor. Inclusive, ser professor 

não era considerada uma profissão respeitada, pois muitas escolas particulares contratavam 

pessoas sem formação para ministrar as classes. 

As escolas normais ofereciam dois a três anos de curso, do nível básico ao nível 

fundamental. Para se matricular era necessário somente saber ler, escrever, ser brasileiro e ter 

18 anos. Inicialmente atendiam somente a alunos homens, até a escola de São Paulo oferecer 

uma seção feminina, trinta anos depois da sua inauguração. Curiosamente, a escola foi 

predominante feminina pelos próximos anos, pois as mulheres não conseguiam entrar no 

mercado de trabalho ou na esfera pública. 

Por volta da década de 1860 os debates educacionais perpetuaram na sociedade 

brasileira, aumentando o interesse pelas escolas normais. Pode-se notar tal aumento pelo fato 

de só terem restado quatro escolas normais no Brasil até 1867, e, em 1883 já existirem mais 

vinte e duas escolas normais, em plena funcionalidade. Nestas novas escolas, a ideia de ensino 

mútuo estava antiquada e entra em voga um novo método, o intuitivo. 

O método, que surgiu na américa latina, defendia o desenvolvimento espontâneo do 

aluno, referenciando-se na intuição psicológica de tal; criou-se então equipamentos e materiais 

lúdicos para o desenvolvimento sensório motor15 dos alunos, como a Caixa de Lição de Coisas 

e a Lanterna Mágica,  esta última – como vista na figura 12 – capaz de projetar figuras com 

apelo visual para melhorar o entendimento dos alunos, considerado o antepassado do projetor 

que conhecemos atualmente.  

 

 
15 Período sensório-motor é o período da vida do ser humano compreendido entre o nascimento e os dois anos de 

idade.  
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Fonte: PÁGINA DO PROJETO LANTERNA MÁGICA DO FACEBOOK, 201416 

Ao contrário do tradicional, que atuava no ensino por raciocínio lógico, o método 

intuitivo (COELHO,1999) é abstrato, buscando educar primeiramente a sensibilidade pela qual 

entendemos as cores, os sons, entre outras. A criança então deveria aprender a ler e entender o 

mundo pela observação e percepção das relações fenomenais existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Disponível em: https://www.facebook.com/Projeto-Lanterna-Mágica-1556133434603436/ Acesso em: 26 jan. 

2020. 

Figura 12 - Lanterna Mágica 
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7. DESENVOLVIMENTO – SÉCULO XX: UMA ÉPOCA À PARTE 

 

Neste capítulo, utilizou principalmente o Paulo (2019) para mostrar os mais 

específicos casos voltados para a educação em um século cheio de inovações, e relacionar com 

as mudanças no Brasil.  

O século XX foi palco de mudanças e transformações mundiais, em uma escala nunca 

antes vista. Devido ao crescimento das indústrias, cada vez mais em voga na sociedade, e de 

uma explosão demográfica inédita, se tornou mais necessária a ideia de uma educação voltada 

para o trabalho.  

Neste século tem-se a definição e a disseminação dos três ensinos, que passam a ser 

conhecidos como fundamental, médio e superior. Muitas pessoas se educaram e conseguiram 

melhores empregos e estabilidade, a ponto de querer que seus filhos fizessem o mesmo. 

Contudo, em dado momento, o número de empregos oferecidos diminui em relação as pessoas 

diplomadas capazes de exercerem os cargos, e as pessoas que conseguiam empregos tinham 

seus salários diminuídos devido à alta oferta de pessoas qualificadas.  

A fim de solucionar tais problemas, surgiu o movimento chamado de escola nova, que 

tenta superar o tradicionalismo caracterizado, novamente, pela memorização e voltado 

principalmente para formação de funcionários de empresas ou indústrias.  

As principais características de uma escola nova eram: uma educação integral que 

abrangia o corpo, a ideia de moral e a mente; ativa e prática, com obrigatoriedade de trabalhos 

manuais, exercícios de autonomia individual e ensino individualizado (em que o aluno estuda 

no seu próprio tempo e ritmo).  

A escola nova, porém, não dura tanto tempo devido a grandes conflitos mundiais que 

estavam aparecendo, como: as guerras mundiais e a guerra fria. Ideologias políticas diferentes 

separaram o mundo em capitalistas e socialistas, logo seus sistemas de ensinos tiveram 

diferenças. Contudo, vemos que em ambos os lados ocorre o aumento da questão nacionalista 

em sala de aula. Ocorre também uma repercussão no ensino de educação física, talvez visando 

uma possível necessidade de aumentar a população militar. 

O Brasil entra no Séc. XX com a queda da Monarquia, instaurando a primeira república 

e aumentando o interesse da sua educação, que já perpetuava desde o final do século passado. 

Se cria no brasil então um modelo de escola baseada em séries, com regras, procedimentos para 

passar de série, instalações – consideradas na época mais adequadas para o ensino – como a 

construção de prédios monumentais para os estabelecimentos, um destes, os grupos escolares.  
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O projeto político republicano também visava uma educação popularizada, oferecendo 

ensino gratuito para toda a população. A constituição republicana de 1934 atribui a União a 

incumbência da educação secundária e a superior. Sendo obrigação estatal o ensino 

fundamental e opcional o ensino profissionalizante. O ensino secundário era visto como uma 

preparação para o ensino superior e humanista, com um sistema tradicional de ensino. Após a 

primeira grande guerra, a industrialização aumentou de tamanho no brasil, criando a 

necessidade de ensino para os operários, um ensino técnico considerado inferior pela polução.  

Ideais positivistas começaram a circular pelos pensamentos dos governantes da época, 

os oficiais de gerações mais novas da Escola Militar foram os principais incentivadores de tal 

ideologia, afinal na nossa bandeira, não por acaso, está escrito “Ordem e Progresso”. Começava 

então no Brasil o objetivo de superar o ensino humanista e focar em caráter mais científico, 

voltados para os acontecimentos da época. 

Não ficando para trás, os emigrantes italianos e espanhóis que chegam no Brasil, 

trazem junto com eles os ideais anarquistas, onde desenvolveram um trabalho de 

conscientização social e de classe, sendo uma das principais fontes intelectuais nas formações 

das greves operárias. Fundaram várias escolas operárias nos estados brasileiros, estas escolas 

ficaram conhecidas como escolas racionalistas; introduziram a coeducação (o ensino de 

meninos e meninas em um mesmo ambiente) e o método científico, além de reiterar a laicidade 

dos seus colégios.  

Na vigência do conhecido Estado Novo, o ministro Capanema regulamenta alguns 

decretos conhecidos como as Leis Orgânicas do Ensino. Das quais é importante citar a lei que 

regula a criação de um colégio de ensino supletivo – atendiam tanto a adolescentes quanto a 

adultos – cuja duração para formação do aluno seria de dois anos, com o objetivo de diminuir 

o analfabetismo nas regiões brasileiras.  

Uma destas leis reestruturam o ensino secundário, sendo cursado em quatro anos 

ginasiais e três anos de colegial, curso clássico e um científico. Neste momento, a visão 

brasileira sobre o ensino secundário e seus objetivos, se voltam para formar a personalidade 

integral do adolescente, acentuar e elevar a consciência patriótica e a consciência moral, além 

de dar preparação geral que possa servir de base a estudos mais elevados de formação especial. 

Em 1942 mais uma das leis entrou em vigor, a da criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, o SENAI, que é organizado pela confederação nacional de Industrias 

que cria este serviço com o objetivo de atender as demandas industriais necessárias para o 

mercado de trabalho: com cursos de aprendizagem, especialização e aperfeiçoamentos. Além 

disso, em 1946, com outra lei, surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, 



52 
 

montando cursos que ensinavam a população se introduzir no mercado comercial.  

Importante citar que, nesta época o governo registrou a maior alta – até o momento – 

de escolas implementadas e alunos matriculados; de 1936 a 1951 as escolas primárias dobraram 

e o de secundárias praticamente quadriplicaram. As escolas técnicas também registraram uma 

alta “gritante”, onde em 1933 existiam 133 escolas de ensino técnico e em 1945 aumentaram 

para 1.368 colégios desse tipo. O número de alunos matriculados nos respectivos anos subiu de 

15 mil para aproximadamente 65 mil estudantes. (ARANHA, pág. 543, 2012) 

Em 1971 ocorre novamente uma reforma educacional. Nesta época, com os militares 

no poder, o foco na educação era outro: “Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral 

proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania.” (BRASIL, 1971) Esta lei entrou em vigor e: aumentou a 

obrigatoriedade do ensino de 4 para 8 anos; condensou o antigo primário ao ginasial, retirando 

assim exames de admissão antes necessários para a promoção das classes; criou a escola única 

profissionalizante, que supria tantos os ensinos intelectuais secundários quanto a parte técnica 

necessária, visando a conclusão do Ensino Médio e tornando-o apto a ter uma profissão e se 

inserir no mercado de trabalho, se assim o desejasse.  

Este colégio profissionalizante teve seu currículo regulamentado, sendo dividido de 

duas formas: educação geral e habilitação profissional. Esta última estava diretamente 

relacionada à sua região, oferecendo sugestões de habilitações correspondentes às três áreas 

econômicas em vigor da época: área primária destinada a habilidades de agricultura, secundária 

destinada a indústria e terciária destinada a serviços. Além da inclusão obrigatória de matérias 

como Educação Moral e Cívica, Programa de Saúde e Religião, esta última sendo optativa ao 

aluno. 
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8. DESENVOLVIMENTO – TRANSIÇÃO PARA O SÉCULO XXI: O COMEÇO DO 

EMBATE TECNOLÓGICO 

 

Termino os capítulos de desenvolvimento com o Aranha (2012) que iniciou a linha 

temporal deste trabalho e termina com citações e relatos breves sobre o atual século.  

Ao fim do século XX, as escolas já estavam sendo abaladas pelo início da criação de 

uma ferramenta que mudaria o mundo que todos conheciam, a internet. O que possibilitou 

entender as questões econômicas mundiais, como as outras sociedades se portavam e assimilar 

outras culturas. Tudo isso são valores que se iniciaram pós-guerras, com a ideia de globalização 

sendo cada vez mais difundida. 

Os Estados Unidos da América, em uma corrida social, ideológica e tecnológica contra 

União Soviética, difundem a ideia de que precisavam ter melhores cientistas que outros países, 

para assim dominar as tecnologias novas e mostrar que são mais fortes como Estado. O domínio 

agora não se baseava somente em quem tinha maior contingente militar, mas também, em quem 

era capaz de criar as melhores armas. Com o passar desses acontecimentos, vimos que a 

tecnologia avançada nos países começara a moldar nossas salas de aulas. 

A escola que antes mantinha seu dogma em volta de um quadro e um mestre, começa 

a receber novos materiais didáticos, como: recursos audiovisuais do tipo retroprojetores, 

diapositivos, filmes, discos, videocassetes, televisão. Com a expansão do comércio e diversos 

produtos novos surgindo, a escola foi se adaptando e melhorando sua experiência para com seus 

alunos. 

Pela primeira vez na história da evolução humana e social, podemos dizer que tais 

mudanças foram acolhidas com uma extrema velocidade e certa admiração. Anteriormente, 

para ocorrer alterações na sociedade, além de ser um processo lento, as mudanças nunca eram 

tão drásticas, quanto a do Século XXI.  

Muito disso se deve à internet, principalmente, por ser um dos maiores acontecimentos 

tecnológicos do século. Uma revolução tecnológica – e não obstante, social – alterou 

principalmente a sociedade da informação; a ideia da divulgação rápida, de ter acesso a cultura 

de outros países, de gerir uma economia, que aumentou a capacidade humana de trocas de 

experiências, histórias e sabedorias.  

 Claramente, esta revolução não se fez de um dia para o outro. Somente na primeira 

década do séc. XXI que tivemos um “Boom tecnológico”. As escolas, até então, não mudaram 

tão drasticamente, em relação a década passada. Utilizando das ferramentas disponíveis o 

professor detentor do saber, se aprimorando em aulas que já se faziam necessárias pequenas 
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incursões tecnológicas, com a utilização de uso de computadores para aprender o ato de digitar.   

 A ideia da globalização já existia, mesmo sem a ferramenta da internet. A televisão já 

trazia uma grande variedade cultural que nos permitia conhecer as outras sociedades. 

Difundindo assim e aumentando a necessidade do conhecimento de outras línguas consideradas 

importantes, tal como o Inglês. 

Contudo, a escola ainda detinha o posto de local de sabedoria, que por tantos anos 

tinha adquirido. Logo, no início da primeira década, mais e mais evoluções tecnológicas 

começaram a aparecer. A sociedade começa a se alterar de uma maneira nunca antes vista. A 

informação começa a ser ainda mais facilitada, os jornais possuem maiores conhecimentos e 

publicam novidades com mais rapidez; as automatizações industriais não eram somente um 

maquinário, que um homem manejava, agora a máquina podia ser programada para trabalhar 

sozinha; os jovens notam que alguns empregos podem vir a não mais existir.  

Entretanto, ter um computador em casa ainda era um processo relativamente caro. A 

escola consegue atrair alunos mostrando que está à frente do seu tempo, os introduzindo a essas 

tecnologias em aulas, criando aulas de informáticas e aprimorando-as. Nota-se que as inclusões 

dessas matérias não eram regulamentadas até então.  

O processo de fabricação de computadores é melhorado e barateado, aumentando 

assim a possibilidade de a população ter acesso. Ao passar do tempo a informática acaba 

moldando-se e estabelecendo na vida dos jovens, que antes tinham uma ideia – devido as aulas 

na escola, ou conhecimentos adquiridos fora – e começam a dominar tais avanços, 

consequentemente tendo acesso as demais informações e diversos conteúdo.    

Porém, uma questão interessante observada é: devido ao fato de vivermos atualmente 

em constantes mudanças tecnológicas e culturais, as escolas que tinham seus modelos anteriores 

como uma boa ferramenta de ensino, já não conseguem atrair mais o público alvo. Em uma 

pesquisa rápida na internet sobre os anseios da educação no século XXI, podemos notar embates 

da comunidade não acadêmica em questões como: o desafio da educação no século XXI, como 

ensinar em um mar de informações? A sociedade então nota, que a escola não é mais a detentora 

de todo o conhecimento. Seria o fim da escola então?  

Estas questões, que já vinham sendo levantadas no final do século XX, não possuem 

respostas concretas. Algumas escolas começam a tentar inovar em suas maneiras de ensinar, 

criando metodologias novas, mais ativas ou até mesmo reformulando o colégio totalmente, com 

o intuito de atrair novamente a atenção para o ensino formal escolar.   
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9. DISCUSSÃO – COMO SER UM PROFESSOR NO SÉCULO XXI? - REFLEXÕES 

DE UM PROFESSOR EM FORMAÇÃO 

 

Podemos ver que a educação é uma incógnita atualmente. Contudo, seria incerto dizer 

que em algum dia ela foi uma certeza. Por mais que antigamente demorasse para ocorrer 

alterações na maneira que ensinavam, as mudanças chegavam. Cabe a nós, professores, 

entendermos as mudanças e utilizarmos as ferramentas que teremos a nosso favor. Neste 

momento, a ferramenta escolhida, para me tornar um professor do século XXI, foi de deter o 

conhecimento da História da Educação.  

Saber lecionar também é entender que o passado se faz tão importante quanto o 

presente. Notar que podemos olhar o passado e utilizar de algum método educacional histórico, 

nos dias atuais, pode ser algo bom. Afinal, estamos onde estamos devido ao sucesso 

momentâneo que todos os métodos tiveram.  

Mas qual método poderíamos utilizar nos dias atuais? Existe? Ou será que realmente 

não teremos a escola como conhecíamos e os seus métodos se tornariam ineficazes?  

Na antiguidade fazia sentido o estilo de educação familiar e difuso. As comunidades 

viviam em comunhão e eram consideradas grandes famílias. Como os avanços daquela época 

não era intensa, as pessoas que ali habitavam realmente detinham todo o conhecimento 

necessário para os afazeres diários que as tribos necessitavam. Por isso o aprendizado por 

repetição foi um método eficaz nos casos em que não se interessava a “ciência”, o logos, por 

detrás desses conhecimentos. A técnica era necessária para a sobrevivência. O motivo da 

técnica funcionar, não.  

A educação difusa não se faz possível nos dias atuais como método escolar, devido a 

repercussão da ideia de uma educação universalizada. Seria praticamente inviável supor que 

uma criança aprendesse o que a sociedade necessita, somente observando o seu familiar no 

trabalho. Podemos relacionar com dois motivos: a sociedade atual não é mais voltada para uma 

comunidade de subsistência, então saber somente a técnica de algum trabalho não se faz útil ou 

adequado; e a volatilidade das novas profissões – formadas e destruídas – em tão pouco tempo.  

Temos influência de tal educação, quando debatemos sobre o papel da família na 

educação de seus filhos. Esta educação de repetição devia ser um dos modelos ainda muito 

utilizado para ensinar a sua prole os seus valores morais, religiosos e éticos aceitos. O familiar 

já sabe como se portar em sociedade, sendo o que chamamos de um exemplo. Esta ideia é a 

base fundamentada da educação difusa, que, obviamente com alterações, perpetuou até os dias 
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atuais nas famílias mais antigas e que mantiveram suas tradições.  

Porém, ocorre um fenômeno neste século que tais valores debatidos tornaram-se 

responsabilidades, quase que exclusivas, da escola. Em um momento onde os adultos possuem 

cargas altas de trabalho, não conseguem desempenhar com excelência o papel do exemplo – ou 

não sabem – implicando, até exigindo, que as escolas eduquem seus filhos nos seus respectivos 

valores morais, religiosos e éticos.  

A escola, porém, deve sim se importar com tais valores, mas não os priorizar. A 

sociedade tem um contrato social para respeitar valores da maioria, de modo a ser uma escola 

democrática. Por isso a falta de um exemplo em casa, pode acabar deixando a desejar na 

educação difusa de uma criança em seus respectivos valores familiares.  

Ao avançarmos na História, vimos que a escrita é parte fundamental da nossa 

evolução. Com ela veio o aprender a ler, escrever e entender o que está sendo escrito. Criou-se 

então o método mnemônico, que perpetuou por várias gerações. A ideia da repetição, oral e 

escrita, de textos, com o intuito de o aluno utilizar do recurso de memorização para aprender a 

ler, escrever e o ato de falar bem.  

Este método ainda é comumente utilizado nos dias de hoje, por exemplo as escolas 

brasileiras utilizavam do chamado Ditado que seguem a mesma concepção.  Com o avanço da 

tecnologia, a humanidade já produziu programas computacionais e aplicativos de ensino, como 

por exemplos aplicativos que ensinam novos idiomas, que faz uso de um método que se 

assemelha ao mnemônico, ou seja, utilizam a repetição e assimilação de frases feitas para 

memorização.  

 Os aplicativos: Duolingo®17 e Babbel®18, que são dois dos mais populares e 

procurados, pela comunidade digital, para um estudo gratuito – ou pago – de línguas, como 

podemos ver o primeiro citado em pleno uso, na figura 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Disponível em: https://www.duolingo.com 
18 Disponível em: https://www.babbel.com 
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Fonte:  PRINT SCREEN DO APLICATIVO DUOLINGO®, 2020    

Cursos presenciais de línguas especializados em conversação também focam na 

repetição de textos, conversas orais, entre outros. A questão desse método é de incentivar o 

aluno a decorar algo, ao invés de entender o que lhes é explicado.  

O embate entorno desse método é da comparação de aprendizagem com memorização. 

Decorar algo é aprender? Talvez para a época, a resposta seria um simples sim. Devido ao fato 

de tal método servir para aprender, unicamente e exclusivamente, a escrita, a leitura e o ato do 

bem falar. A prática da repetição poderia ser um método razoável de adquirir conhecimento.  

Contudo, atualmente vivemos com um alto bombardeamento de informações e 

conhecimentos, o método pode não se fazer suficiente sozinho. Um aluno brasileiro, no âmbito 

médio, possui ao menos dez matérias diferentes para aprender, e ao mesmo tempo. Não vejo 

como capacidade hábil de um humano, na atual sociedade, exercer tal memorização de modo 

eficaz, a ponto de se tornar aprendizagem. Afinal, aprender, na minha visão como professor, 

seria a capacidade de um aluno em frente a um problema de sua vida, acadêmica ou não, 

conseguir utilizar de seus conhecimentos assimilados para obter a melhor solução possível.   

Lembrando da Grécia, que é considerada o berço da cultura ocidental, suas questões e 

descobertas levantadas remanescem e perpetuam pela história da humanidade. Não seria 

diferente notar que o mesmo aconteceria com as teorias de ensinos lá criadas.  

O povo grego não inovou muito o ensino inicialmente. Continuavam com a ideia de 

repetição dos atos e dos alunos seguirem seus mestres. A grande diferença se deve à necessidade 

de um conhecimento intelectual maior por questões políticas nas Pólis. Então, dentre os povos 

estudados nesse trabalho, foi o primeiro povo a idealizar uma escola, com matérias específicas, 

para assim transformar os cidadãos em seres questionadores, com capacidade de debater nas 

Figura 13 - Duolingo 
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praças públicas.  

Muito distante ainda da concepção atual de escola, a Grécia tinha um exemplar estudo, 

onde fora criada as sete belas artes, que conectavam os conhecimentos sobre o corpo e a “alma”. 

Mas como seria a implementação de tal educação nos dias atuais?  

Talvez este método seja o mais próximo do atual ideal de educação que tentamos levar 

para nossas escolas, cujo objetivo seria de transformar os alunos em seres pensantes, 

questionadores e capazes de debater por si só. As artes do trivium, basicamente, tinham como 

objetivo o desenvolvimento da linguagem. Se faz fundamental, para uma sociedade bem-

sucedida o bom entendimento entre seus cidadãos, logo a linguagem é de extrema importância 

em todas os âmbitos, social e profissional. Contudo, os meios de ensino das artes liberais 

consistiam dos mesmos métodos supracitados: repetição, oratória e muita memorização, já 

discutido acima o porquê da possibilidade de não dar certo atualmente, sem uma nova 

estruturação.  

Os próprios gregos atualizaram seus sistemas de ensino, provavelmente achando que 

necessitavam acrescentar alguns conhecimentos mais específicos em seus ensinamentos, 

iniciando a Paideia. O método não era muito bem entendido para os dias atuais e a palavra 

Paideia tem significado simples de “criação de meninos”. 

Mas quem realmente divulgou muito da educação que conhecemos atualmente, foi o 

império romano. Com poucas mudanças em relação à educação grega, a principal, por talvez 

também entender que a linguagem é fundamental para uma sociedade prosperar, foi iniciar a 

ideia da educação bilingue.  

Tal educação está mais difundida na sociedade brasileira como nunca antes vista. 

Estamos cada vez mais rodeados por empresas multinacionais, produtos estrangeiros e 

informações vindas de todos “os lugares do globo”. Criam-se assim, várias escolas quase 

sempre particulares) com o ensino bilingue desde o ensino primário, ou seja, as crianças já são 

alfabetizadas nos dois – ou mais – idiomas.  

Roma também introduz um conceito muito utilizado nas questões educacionais atuais, 

a ideia de jogos didáticos. Estes jogos não tinham o intuito de alterar o método de ensino e 

melhorar, mas sim de diferenciar o estudo da nobreza para o da plebe. Já nos dias atuais o 

ensinamento lúdico é utilizado para fugir do tradicionalismo das aulas aplicadas.  

Com a utilização da tecnologia e da popularidade de jogos didáticos, criam-se jogos 

digitais educacionais, com o objetivo de segurar a atenção da pessoa em um assunto didático 

sem que pareça uma aula.  
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Tal indústria vem aumentando seu mercado, em programas de celulares 

principalmente. Esta, tem enfoque em um público de ensino primário, com alguns programas 

de alfabetização, tais como soletrar e fazer exercícios de matemática, entre outros, como 

podemos ver ao analisar a propaganda do jogo Jogos educativos crianças 5® na figura 14.  

Fonte: PRINT SCREEN DA LOJA VIRTUAL DEMONSTRANDO O ANÚNCIO DE JOGOS PARA 

CRIANÇAS 5®, 202019 

Este aplicativo foi escolhido para demonstração devido à alta taxa de download do 

jogo, na loja virtual brasileira, com a marca de mais de dez milhões de downloads feitos. Os 

jogos de tabuleiros também são muito bem utilizados como auxiliares na aula.  

Ao lembramos da educação da Idade Média, com um foco religioso, noto que a mesma 

não é mais cabível em nenhum momento da sociedade atual para a educação pública. Existe 

uma cultura tão diversificada no país hoje em dia, que seria injusta a escolha de somente uma 

religião. Contudo, não podemos negar a influência de tal educação para nossa história, pois a 

 
19 Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids5 Acesso em 26 de jan. 

de 2020  

Figura 14 - Anúncio de Jogos para Crianças 5® 
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educação jesuíta se fez presente em muitos lugares no mundo, inclusive no Brasil, como já 

mencionado.  

Os métodos que vieram antes da Revolução Francesa tinham ainda um foco humanista, 

espiritual, visto que a religião, por mais que nem sempre desejada, continuava a utilizar de sua 

inserção no campo da educação como forma de conseguir seguidores. A revolução francesa, 

por sua vez, tenta novamente introduzir o conceito de uma escola laica, além do viés mais 

técnico científico, de modo que a partir de tais mudanças as sociedades nunca mais seriam as 

mesmas.  

Com a valorização da técnica, diversos países transformam os seus ensinos em 

técnicos profissionalizantes. A Alemanha, além de pioneira, é considerada nos dias atuais o país 

que mais consegue educar um aluno cidadão, quanto disponibilizá-lo como um bom 

profissional no mercado de trabalho (REVISTA EDUCAÇÃO, 2016). Tal ensino é visto com 

bons olhos por diversos países, mas podemos debater o fascínio maior no bom profissional do 

que um bom cidadão.  

Com as revoluções industriais, entram em voga no mundo a busca de duas coisas 

importantes para a industrialização: matéria prima barata e mão de obra qualificada. Este 

sistema me parece ter se tornado tão eficiente para uns, que arrisco afirmar: a nossa sociedade 

ainda molda nossa educação por estes mesmos conceitos.  

A mão de obra qualificada se tornou um problema de fácil resolução durante as 

revoluções industriais: criou-se um método de ensino mútuo, onde alunos – não pagos – eram 

selecionados para ensinar a grupos grandes de outros estudantes. O governo então lucraria, pois 

pagaria somente o salário de um professor que “formaria” quase que mil alunos “aptos” a serem 

mão de obra qualificada em curto tempo.    

Este ideal, muito difundido na época inicial da segunda Revolução Industrial, não foi 

muito eficaz. Acredito que um aluno, por mais brilhante que seja, não tem a base necessária 

para ensinar outra pessoa. Um professor precisa ter mais do que o notório saber, ele precisa: 

conhecer e identificar comportamentos que podem auxiliar – ou prejudicar – as aprendizagens; 

montar estratégias e se planejar para respectivas surpresas em sala de aula, que possam ocorrer; 

além de outras habilidades.  

O método, porém, evoluiu. É fácil ver projetos de monitorias em escolas e 

universidades pelo Brasil. Agora o aluno não seria o único professor, e sim um auxiliar, 

explicando em outros horários e complementando o ensinamento adquirido em sala de aula. A 

linguagem de dois alunos, de saberes parecidos, é próxima, podendo melhorar assim o 

entendimento pela matéria.  



61 
 

Contudo, o método mútuo foi o início de uma educação focada em um objetivo: mais 

e mais mão de obra qualificada, esquecendo assim das humanidades e dos ideais morais que 

sempre perpetuam a sociedade.  

Com o passar do tempo, por mais que os métodos mudassem, um foco para ensino de 

humanidades ou científico foi retomado, o mundo continuava com uma crescente necessidade 

de pessoas cuja capacidade de aprendizagem fosse maior. As salas diminuíram, o conceito de 

classe por idade foi mais aceito e utilizado, criando nessa época o modelo de uma escola que 

evoluiu pouco, com o qual um aluno de 1910 e outro de 2010 podem se familiarizar.  

Com as novas tecnologias surgindo devagar – embora já alterando significativamente 

a vida das pessoas – e com os trabalhos ainda não muito diferentes, não existia então motivos 

de uma alteração muito drástica no modelo educacional. Os professores que ensinavam em 

1940 poderiam ensinar um aluno do fim do século. Este é um dos porquês de chamarmos tal 

ensino de tradicional. É um modelo de ensino sem muitas inovações, atualizando-se somente 

nos currículos que necessitavam de alterações de acordo com as novidades científicas.  

Porém, foi desenvolvida uma inovação que mudou o estilo de vida dos humanos e 

alterou todos os ideais de educação: a criação da internet tornando o mundo um só. O conteúdo 

de uma aula, antes em um livro ou de total posse do professor, agora seria encontrado com mais 

facilidade em simples buscas on-line. Uma biblioteca digital, com muitas informações, 

conteúdos, diversão, entre outros.  

O problema é que, concomitantemente com a internet, aumentaram os embates 

teóricos sobre a desatenção dos alunos, evasão das escolas e alto desinteresse. Mas será que a 

internet está conectada com estas questões? E, se sim, por que?  

Bem provável que tais problemas acontecessem também antes da criação da internet, 

contudo o aumento destes pós invenção, podem se relacionar ao fato de as escolas estarem 

estagnadas por muito tempo, em um período de aparecimento de inovações atrativas.  

A internet foi o estopim que mostrou o início do abismo entre a escola e o que a 

sociedade estava se tornando. Logo, a escola já não era mais tão atrativa, nem pela questão 

intelectual nem pela questão profissional. Com a humanidade em crescimento e a robotização 

dos empregos, a ideia de um ensino médio completo para entrar no mercado de trabalho já não 

é mais realidade. Tal fenômeno pode ser inferido pela grande quantidade de alunos interessados 

em cursar um ensino superior com a esperança de empregos melhores.  
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Então, ao tempo que se passava, nossas escolas foram ficando cada vez mais 

conteudistas, com o principal objetivo de passar seus alunos a um próximo nível, esquecendo – 

quase que por completo – o ideal moral e cívico.  

O problema dessas escolas, tradicionais e conteudistas, aumenta quando a internet 

começa a ser uma ferramenta útil, através da qual se poderia assistir aulas exatamente iguais, 

sem precisar sair de casa e com um botão de pause para poder voltar ao momento em que o 

aluno não entendeu algo. Um grande avanço para os estudos dos discentes.  

Podemos notar este fenômeno com uma pesquisa rápida na internet e ao entrarmos no 

YouTube® podemos notar um grande número – e crescente – de canais educacionais na 

plataforma. Os Edutubers (criadores de conteúdo educacionais na plataforma) têm como um 

dos seus objetivos auxiliar os estudos de qualquer pessoa, sem classificar por idades, conteúdo 

específico ou qualquer outro critério que a escola use.  

Os canais de educação aumentaram no decorrer da década. Com toda popularização 

da internet e da educação que é veiculada por ela, pesquisadores criaram um método para 

utilizar o melhor dos dois mundos, o on-line e o off-line. O ensino híbrido (BACHIC,2015) é a 

convergência de dois modelos de aprendizagem: o presencial, em que o processo ocorre em 

sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, e o on-line, que utiliza as tecnologias digitais 

para promover o ensino. Tal metodologia é utilizada no Ensino à Distância que é muito utilizado 

no Ensino Superior.  

Tal ensino é até o momento a escolha de algumas escolas para melhorarem seus 

sistemas educacionais, mas com poucos profissionais adeptos em sala de aula. Os alunos 

acabam se mostrando mais instigados a pesquisar nos canais, do que seus professores em 

utilizar de tais ferramentas. Podemos finalmente dizer então que a democratização de conteúdo 

está acontecendo? E que estamos iniciando o ideal que alguns de nossos antepassados queriam, 

a universalização da educação?  

O problema de uma educação universalizada é esquecer que o ensino básico se dá por 

necessidades locais. A educação tem muito a ver com a formação de um cidadão, de entender 

as necessidades que sua comunidade precisa e assim melhorá-la. A história nos mostrou que 

crescemos como sociedade muito por isso. 

Claramente, a aprendizagem da matéria formal é de extrema importância. Perpetuar o 

conhecimento científico e humano aprendido é de relevância inestimável para a evolução 

humana. Mas qual a necessidade de replicar esta mesma educação para todos? Nem todas as 

pessoas têm os mesmos interesses educacionais e a obrigatoriedade da mesma educação pode 

se tornar um fardo para muitos alunos. Contudo, note que é importante dar ao menos a chance 
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de a pessoa escolher se quer, ou não, ter tal educação. É mais que necessário condições justas 

de ensino à todas as pessoas, sem distinção de algo: cor, classe social e religião 

Com os novos avanços tecnológicos, estamos vivenciando a quarta revolução 

industrial, a chamada indústria 4.0 que vem para otimizar a terceira. Esta, ocorre pela não 

necessidade de humanos no processo industrial, com o contato direto da rede neural de 

computadores independentes. Logo, se levarmos em consideração que a educação também tem 

a necessidade de ensinar para formação profissional e que os trabalhos irão ficar cada vez mais 

escassos, poderemos supor que nem a educação híbrida surtirá efeito para o futuro.  

A educação 4.0 pode ser relacionada à Paideia grega, inclusive sendo chamada de 

Paideia digital (FÜHR,2018). Este modo de ensino necessitaria de instituições mais 

digitalizadas, com professores capazes de ensinar algo quase que totalmente por meios digitais, 

e os alunos teriam o foco no engrandecimento da boa convivência, nos sentimentos empáticos 

e em trabalhar a inovação e empreendedorismo.  

Estas novas metodologias de ensino, que começaram a entrar em vigor nesse um quinto 

de século, assustam, principalmente porque nós, licenciandos, não estamos preparados para dar 

tal aula. As universidades ainda estão se ajustando a essa nova demanda. Por isso, cada vez 

mais a necessidade de atualização dos professores aumenta. Logo, para ser um professor do 

Século XXI é necessário estar em constante movimento, mudança de metodologias de ensino, 

com foco na metodologia mais ativa, além de utilizar as tecnologias educacionais como 

ferramentas de ensino, atraindo o interesse na aula.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, procurou-se elucidar o real significado da Educação nos dias atuais. 

Entretanto, para um trabalho de conclusão de curso, não foi possível explorar o tema de forma 

aprofundada, o que fugiria ao escopo do projeto, muito menos pudemos abordar toda a história 

possível dos métodos de ensino.  

A história resumida de tais métodos foi analisada, dando ênfase aos principais povos 

e suas evoluções sociais. Porém, este apanhado já se fez suficiente para poder demonstrar que 

não existe uma resposta certa para a questão: O que é Educação? Nos mostra, na verdade, que 

a pergunta está equivocada. Talvez a melhor proposição seria questionar: onde está a educação?  

No decorrer da pesquisa vimos que, indiferente do sentido da palavra educação para a 

sociedade, ela sempre estará em mudança. Algo tão mutável não poderia ser simplesmente bem 

definido. Mas conseguimos compreender aspectos de tal que faz importância para nossa 

sobrevivência.  

O problema da educação acontece quando, em uma comunidade focada na produção 

de bens, começa a exigir que todos sejam desenvolvidos intelectualmente, com muito 

conhecimento técnico para, aí sim, retornar ao mercado de trabalho. Não tem lugar para todas 

as pessoas que possuem o mesmo conhecimento. As revoluções industriais melhoraram o 

sistema de produção e diminuíram gradativamente a quantidade de mão de obra qualificada 

necessária, de modo a dirimir assim as chances de sobrevivência no modelo de sociedade atual.    

Até o momento em que a humanidade se altere de novo, exigindo um outro tipo de 

cidadão, profissional ou governante, que traga a necessidade de uma escola reformulada, como 

um ciclo sem fim. Logo, o ato de ensinar deve se preocupar principalmente em não ficar atrás 

da sociedade, correndo para recuperar um prejuízo. A escola sempre tentou se adaptar ao 

modelo de vida humano para nos dar o necessário para sobrevivência e evolução, até o ponto 

atual em que ela está a caminho de não servir para nenhum dos dois legados.   

Com a evolução tecnológica em alta e novas tecnologias lançadas com rapidez, temos 

atualmente a maior diferença – novamente, se não um abismo – entre o que é ensinado, e como 

é ensinado, para as necessidades da sociedade. A indústria já começa a pedir um profissional 

que praticamente nenhum colégio, principalmente público, é capaz de oferecer. Pois a própria 

Academia não consegue acompanhar os avanços e necessidades que as profissões começam a 

exigir. Trabalhos que antes nunca existiram, cresceram em abundância atualmente, fora o fato 

de que de especialistas da Dell Technologies dizem que “...85% das profissões que existirão em 

2030 ainda não foram criadas” (DELL, 2017) 
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Sendo assim, obtemos professores formados na década de 80 e 90, educados para 

lecionar alunos que já não existem mais. O que não difere da atual realidade, pois a nossa 

formação possui pouca – ou nenhuma – matéria que nos ensina a criar estratégias didáticas 

relacionadas com tecnologias educacionais ou novas ferramentas de mídias.  

A faculdade, considerada lar das elites intelectuais, não consegue pensar a frente do 

seu tempo para criar novas metodologias possíveis, já que o próprio conceito de escola não é o 

mesmo do início deste século XXI e os métodos ensinados podem não surgir o efeito esperado. 

Licenciandos atuais – que possivelmente trabalharão com estudantes por, no mínimo 40 anos – 

já estão sendo educados para lecionar à um aluno, que daqui a poucos anos pode não existir.   

A única maneira de evitarmos essa situação é se a educação inverter seu papel 

acadêmico. Não ser mais a atrasada em relação a comunidade, e sim moldar os alunos para um 

possível futuro. Entender como a sociedade está mudando e para onde, podendo assim conciliar 

as matérias humanistas e científicas necessárias com uma formação moral, ética e técnica de 

um aluno à frente do seu tempo.  

A história da educação nos mostrou que nunca vai existir um modelo único e de 

sucesso que imediatamente transformará todas pessoas em acadêmicas, letradas ou excelentes 

profissionais. Mas também nos avisa que o mais importante é saber quando mudar, quando 

evoluir.  

Este século já é o mais inovador e diferente de todos os outros por aqui citados. A 

tendência é que mudemos cada vez mais, evoluamos, e com isso novos pensadores melhorem, 

mudem o conceito que temos de educação e ensino. O difícil é saber reconhecer tais mudanças, 

e quando mudar.   

Não temos como prever um futuro possível tão inédito. Literalmente, o dia de amanhã 

pode ter um acontecimento que abalaria mais uma vez a vida humana. Então, prever o futuro 

do ensino/educação/escola seria como atirar no escuro, de costas para o alvo e mesmo assim 

torcer para acertar.  

Com tanta informação difundida na sociedade, o único problema seria o de validar tais 

informações. Particularmente, nos próximos anos, acredito que o professor terá tal papel de: 

ensinar ao aluno como validá-las e distinguir fatos de opiniões. No momento que este papel não 

se fizer mais necessário, a escola, como unidade física não se fará mais imprescindível.    

Encerro este trabalho de conclusão do Curso de Química, Licenciatura, demonstrando 

a real necessidade de uma reformulação dos nossos professores, da formação superior e da 

formação da escola normal. A ponto de que, quanto mais postergarmos esta alteração 

necessária, mais perto estaremos de um possível fim da profissão.  
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