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APRESENTAÇÃO

A disciplina Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação I, 
do Curso de Licenciatura em Educação Especial, visa promover um exercício 
de reflexão crítica sobre os pressupostos que embasam o campo educacional. 

Dessa maneira, o/a estudante encontrará nesse caderno didático uma possibilidade 
de análise das linhas teóricas da Educação que, a partir de referenciais históricos, 
filosóficos e sociológicos, vão imprimindo modos de compreensão e organização 
da prática educacional.

Para que se compreenda como isso vai sendo produzido enquanto aparato 
teórico, são apresentadas noções sobre história, filosofia e sociologia da Educação 
e como elas contribuem para que entendamos de que sujeitos e práticas falamos 
no contexto da Educação. Tendo em vista que a intencionalidade é de que o/a 
estudante apresente, ao final da disciplina, condições de empreender uma análise 
crítica/filosófica da Educação, são abordadas as linhas teóricas da Educação e esta-
belecidas relações entre filosofia, ciência e Educação com o intuito de estabelecer 
uma crítica que converse com as diferentes ciências.

Nesse ínterim, a disciplina se propõe a fazer um recuo histórico de modo a com-
preender como se configuram a Modernidade e a sociedade moderna, buscando 
pressupostos que possibilitem pensar sobre a produção das noções de sujeito 
moderno, escola moderna e infância. Esse recuo é considerado fundamental para 
que possamos olhar para o presente e entender que relações sociais, políticas, 
econômicas e culturais ocorrem no âmbito da Educação.

Cabe de antemão esclarecer que o modo de olhar para as questões que permeiam 
a organização deste texto está relacionado com o lugar de onde falo, ou seja, como 
Educadora Especial. Essa ressalva é importante, pois o que encontrarão descrito 
neste caderno diz respeito a algumas das possibilidades de afetar-se, analisar e 
questionar os nominados Fundamentos da Educação como professora de Educação 
Especial. E isso, de certa forma, pode se apresentar de maneira bastante diversa 
para historiadores, filósofos, sociólogos ou outros profissionais da Educação.

A autora desse caderno didático é licenciada em Educação Especial, Especialista 
em Gestão Educacional, Mestre em Educação e Doutoranda em Educação pela 
Universidade Federal de Santa Maria – Ufsm. Dentre suas experiências profissionais, 
atuou como Professora de Educação Especial em Instituição Especializada, em Sala 
de Recursos Multifuncional em Escola de Ensino Fundamental e como Docente 
do Ensino Superior. Atualmente, desenvolve a função de Professora de Educação 
Especial/Atendimento Educacional Especializado no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Jaguari/RS. No campo da pesquisa, vem 
desenvolvendo estudos na área da Educação, com ênfase em Educação Especial, 
voltando-se para as temáticas: Educação, Educação Especial, Educação Inclusiva e 
Políticas Públicas de Inclusão. A autora é membro dos Grupos de Pesquisa (CNPq): 
DEC – Diferença, Educação e Cultura; gEppEE – Grupo de Estudos em Políticas 
Públicas e Educação Especial; e gipEs – Grupo Interinstitucional de Pesquisa em 
Educação de Surdos.



ENTENDA OS ÍCONES

ATENção: faz uma chamada ao leitor sobre um assunto, 
abordado no texto, que merece destaque pela relevância.

iNTErATividAdE: aponta recursos disponíveis na internet 
(sites, vídeos, jogos, artigos, objetos de aprendizagem) que 
auxiliam na compreensão do conteúdo da disciplina.

sAiBA mAis: traz sugestões de conhecimentos relacionados 
ao tema abordado, facilitando a aprendizagem do aluno.

TErmo do glossário: indica definição mais detalhada de 
um termo, palavra ou expressão utilizada no texto.
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INTRODUÇÃO

A disciplina Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação I 
dá início ao processo de produção de conhecimentos, envolvendo as rela-
ções entre as áreas da História, Filosofia, Sociologia e Educação. Para tanto, 

serão apresentados pressupostos gerais dessas áreas de modo a contribuir para o 
entendimento de suas interfaces com o campo da Educação Especial.

A primeira unidade do caderno didático compreende uma leitura do que po-
demos entender a respeito das áreas da História, Filosofia, Sociologia e Educação 
e como vamos concebendo as práticas educacionais operacionalizadas nos con-
textos escolares. O que se apresenta é uma das possibilidades de se compreender 
as conexões entre essas áreas, sendo uma leitura breve e geral das linhas teóricas 
e concepções que as embasam. Para tanto, a unidade organiza-se, primeiramente, 
com a apresentação das principais linhas teóricas da Educação, possibilitando o 
entendimento das finalidades da Educação para a sociedade. Em seguida, discor-
re-se sobre as relações entre Filosofia, Ciência e Educação, buscando as bases para 
o estabelecimento de uma postura filosófica frente aos problemas educacionais, 
de modo que a Educação seja tomada como uma atividade humana implicada em 
concepções teóricas e compreendida como uma prática social.
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O estudo do que convencionamos nomear como Fundamentos da Educação pos-
sibilita a realização de um exercício de análise dos pressupostos teóricos voltados 
à compreensão do campo educacional, tomando como referência conhecimentos 
históricos, filosóficos e sociológicos produzidos em diferentes contextos.

No que diz respeito à Educação Especial, pode-se considerar que um olhar 
atento para os Fundamentos da Educação possibilita analisar esse campo de saber 
de modo que possamos perguntar sobre como passamos a significá-lo, a partir de 
que referenciais, crenças, pensamentos, possibilitando pensar em diferentes formas 
de estabelecer relações sociais, culturais, políticas e educacionais com os sujeitos 
que constituem seu público-alvo.

Para tanto, torna-se significativo refletir sobre o que entendemos por Educa-
ção, história, filosofia e sociologia, assumindo o que Chaui (2000) considera uma 
atitude crítica, filosófica. Tal atitude permite que interroguemos de que maneiras 
nos relacionamos com coisas, pessoas e situações em nossa vida, negando-as, 
aceitando-as, avaliando-as, afirmando-as. Com isso, temos condições de buscar, na 
área da Educação Especial, uma postura indagadora e problematizadora, que não 
se limite ao senso comum, já que “[...] nossa vida cotidiana é toda feita de crenças 
silenciosas, da aceitação tácita de evidências que nunca questionamos porque nos 
parecem naturais, óbvias” (chAUi, 2000, p. 8).

Diante disso, deparamo-nos com a difícil tarefa de conceituar o que é Educação, 
história, filosofia e sociologia da Educação. Para tanto, uma possibilidade para 
começarmos a pensar a respeito é a análise etimológica dessas palavras. 

Educação é uma palavra que apresenta conceitos diversos – etimologicamente, 
pode-se considerar sua origem a partir dos termos latinos educare, que significa 
amamentar, criar, alimentar, e educere, que significa conduzir para fora, direcionar 
para fora, fazer sair, modificar, tirar de. Nesse sentido, podemos pensar a ação de 
educar a partir dessas duas vertentes: de um lado a ideia de conduzir, conferindo 
uma direção, preparar; por outro lado, a ideia de oferta, doação que alimenta, 
possibilitando o crescimento.

Cabe considerar, conforme Aranha (1996), que a Educação não pode ser pensada 
como uma simples transmissão de heranças dos antepassados, pois diz respeito a 
processos variáveis pelos quais são criadas possibilidades de gestar o novo, rom-
pendo com o velho, de acordo com a organização e funcionamento das sociedades. 
Diante disso, é preciso compreender a Educação como instrumento para realização 
da crítica de valores, crenças e concepções existentes.

GRANDES LINHAS TEÓRICAS DA 
FILOSOFIA, DA SOCIOLOGIA 
E DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1.1
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iNTErATividAdE: Associação Nacional de História – <http://site.anpuh.org/>

iNTErATividAdE: Produções acadêmicas com foco na temática História da 
Educação podem ser encontradas no repositório das reuniões da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANpEd) – GT02 – His-
tória da Educação – <http://www.anped.org.br/>

Baseando-nos nas considerações de Cambi (1999) acerca da história da Educação, 
percebemos os movimentos teóricos em torno da compreensão de como histori-
cizar a Educação. De acordo com o autor, desde a segunda metade do século xx, 
têm se desenvolvido outros modos de produzir a história de eventos considerados 
pedagógico-educativos, o que acaba por fazer emergir, em meados dos anos 1970, 
uma passagem da história da pedagogia para a história da Educação (cAmBi, 1999).

E não se tratou de uma simples mudança de rótulo; pelo contrá-
rio: tratou-se de uma verdadeira e legítima revolução historio-
gráfica que redesenhou todo o domínio histórico da educação 
e todo o arsenal da sua pesquisa. Esquematizando, podemos 
dizer: passou-se de um modo fechado de fazer história em 
educação e pedagogia para um modo aberto, consciente da ri-
queza/complexidade do seu campo de pesquisa e da variedade/
articulação de métodos e instrumentos que devem ser usados 
para desenvolver de modo adequado o próprio trabalho (cAmBi, 
1999, p. 24, grifos do autor).

Educação é um conceito genérico, mais amplo, que supõe o 
processo de desenvolvimento integral do homem, isto é, de sua 
capacidade física, intelectual e moral, visando não só a forma-
ção de habilidades, mas também do caráter e da personalidade 
social (ArANhA, 1996, p. 51).

No que diz respeito à noção de história e suas implicações para a Educação, torna-
-se interessante considerar a origem da palavra história, que nos remete ao antigo 
termo grego historie, cujo significado refere-se a conhecimento através da investi-
gação. Entende-se que a história é uma ciência que se volta à investigação de fatos 
e processos ocorridos no passado da humanidade, permitindo-nos compreender o 
presente. Assim, ao voltarmos nosso olhar para a história da Educação, tomamos 
como referência lugares, épocas, povos, sociedades e indivíduos e os modos como 
foram organizadas e desenvolvidas as atividades humanas voltadas à ação de educar.

TErmo do glossário: Para Cambi (1999, p. 21), “A história da pedagogia 
no sentido próprio nasceu entre os séculos xviii e xix [...]. A história da 
pedagogia nascia como uma história ideologicamente orientada, que 
valorizava a continuidade dos princípios e dos ideais, convergia sobre a 
contemporaneidade e construía o próprio passado de modo orgânico e 
linear, pondo particular acento sobre os ideais e a teoria, representada 

4
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Continuando o exercício de análise dos Fundamentos da Educação, deparamo-nos 
com a filosofia da Educação. Como poderíamos conceituar filosofia? Esta é uma 
tarefa difícil, mas vamos pensar sobre a etimologia da palavra filosofia. Composta 
pelos termos gregos philos, gostar de algo, sentir atração, nutrir amizade ou amor 
por alguma coisa, e sophia, sabedoria; filosofia significa amor à sabedoria, ami-
zade pela sabedoria, gosto pela sabedoria. A partir da origem da palavra filosofia, 
considera-se que ela se volta ao estudo de questões fundamentais relacionadas 
à existência humana, à verdade, ao conhecimento, aos valores, constituindo-se 
enquanto uma atitude do homem voltada à compreensão de seu próprio ser e do 
universo, não tendo um objeto de estudo específico.

Para Luckesi (1994), a filosofia é entendida como um corpo de conhecimento que se 
constitui pela busca do ser humano em compreender e dar sentido ao seu mundo, 
à realidade. O entendimento do mundo expresso pelo conhecimento filosófico 
permite ao ser humano compreender sua existência e direcionar sua ação em 
variadas dimensões. O autor considera ainda que:

Todos têm uma forma de compreender o mundo, especialistas e 
não-especialistas, escolarizados e não-escolarizados, analfabetos 
e alfabetizados. Esta é uma necessidade "natural" do ser humano, 
pois que ninguém pode agir no "escuro", sem saber para onde 
vai e por que vai. Só se pode agir a partir de um esclarecimento 
do mundo e da realidade (lUckEsi, 1994, p. 23, grifos do autor)

2
2

iNTErATividAdE: Portal Brasileiro da Filosofia – <http://filosofia.pro.br/>

iNTErATividAdE: Produções acadêmicas com foco na temática Filosofia da 
Educação podem ser encontradas no repositório das reuniões da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANpEd) – GT17 – Filo-
sofia da Educação – <http://www.anped.org.br/>

TErmo do glossário: Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos (que 
viveu no século V antes de Cristo) a invenção da palavra filosofia. Pitágoras 
teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas 
que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos (chAUi, 
2000, p.19).

4

sobretudo pela filosofia. Tratava-se de uma história persuasiva, por um lado, 
e teoreticista, por outro, sempre muito distante dos processos educativos 
reais, referentes às diversas sociedades, diferenciados por classes sociais, 
sexo e idade; distante das instituições em que se desenvolviam (a família, a 
escola, a oficina artesanal e, em seguida, a fábrica, mas também o seminário 
ou o exército etc.); distante das práticas de educação ou de instrução, das 
contribuições das ciências, sobretudo humanas, para o conhecimento dos 
processos formativos (em primeiro lugar psicologia e sociologia)”.
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iNTErATividAdE: Portal Sociologia – <http://www.sociologia.com.br/> 
Sociedade Brasileira de Sociologia – <https://goo.gl/pNoy35>

iNTErATividAdE: Produções acadêmicas com foco na temática Sociologia da 
Educação podem ser encontradas no repositório das reuniões da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANpEd) – GT14 – So-
ciologia da Educação – <http://www.anped.org.br/>

E quanto à relação entre filosofia e Educação? Entendendo que a filosofia não se 
ocupa de um objeto específico, considera-se que a Educação é apresentada à filosofia 
como um dos problemas da realidade. Nesse âmbito, a reflexão sobre a Educação 
a partir da filosofia, deve atentar para o que aponta Saviani (2000, p. 23), “[...] que 
a filosofia da educação só será mesmo indispensável à formação do educador, se 
ela for encarada, tal como estamos propondo, como uma reflexão (radical, rigorosa 
e de conjunto) sobre os problemas que a realidade educacional apresenta”. 

Com isso, compreende-se que a filosofia da Educação contribui para que as 
problemáticas educacionais sejam analisadas a partir de uma reflexão que se 
apresenta como filosófica, de modo que sejam buscadas possibilidades e não 
ideias prontas, fixas, dadas por antecedência. Torna-se ainda interessante refletir 
que “cabe à filosofia, entre outras coisas, examinar a concepção de homem que 
orienta a ação pedagógica, para que não se eduque a partir da noção abstrata de 

‘criança em si’, de ‘homem em si’” (ArANhA, 1996, p. 108).
Dentre os Fundamentos da Educação de que esse caderno se ocupa, buscare-

mos, também, analisar o campo da sociologia, mais especificamente a sociologia 
da Educação. A palavra sociologia remete a duas palavras: o vocábulo latino socius, 
que significa associação, e o termo grego logus, que diz respeito a estudos, o que 
possibilita o entendimento de que a sociologia busca empreender o estudo das 
relações estabelecidas entre pessoas, comunidades e grupos que constituem a 
sociedade, voltando-se à análise dos fenômenos, formas, estruturas, conflitos e 
cooperações resultantes das relações sociais. A sociologia, como ciência, tem sua 
origem vinculada a acontecimentos que marcaram o século xix, mais especifica-
mente a Revolução Industrial, que instaura novas formas de organização da vida 
social a partir da constituição da sociedade capitalista.

Assim, pode-se afirmar que os problemas decorrentes da revo-
lução industrial – a rápida expansão das cidades e dos cortiços, 
a imigração em massa, os deslocamentos populacionais, o 
rompimento dos costumes tradicionais e o resultante desnor-
teamento das pessoas envolvidas neste processo – ensejaram 
um grande volume de pesquisa sociológica (BErgEr, 1986, p. 12).

Quanto à sociologia da Educação, de modo bastante amplo, pode ser pensada 
como a área da sociologia que busca analisar as relações entre escola e sociedade. 
O sociólogo Émile Durkheim (1858-1917) é considerado o estudioso que desperta o 
interesse das ciências sociais pela Educação, passando a ser intitulado “pai fundador 
da Sociologia da Educação”. Para Lopes (2012, p. 5, grifos da autora), “este clássico 
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da pedagogia francesa, teórico fundador da sociologia da educação, considera que 
os fins da educação devem ser determinados pela sociologia. A sua teoria define a 
educação como ‘bem’ social”. Nesse âmbito, a sociologia da Educação, voltada ao 
conhecimento da sociedade, atenta à escola enquanto instituição social de modo 
a compreender suas relações, investigando as problemáticas educacionais em 
dada realidade.

A sociologia da educação [...] se preocupa em reconstruir sis-
tematicamente as relações, que existem na prática cotidiana, 
entre as ações que objetivam educar e as estruturas da vida 
social, quer dizer: a economia, a cultura, o arcabouço jurídico, 
as concepções de mundo, os conflitos políticos (rodrigUEs, 
2007, p. 9-10).

Apresentadas as primeiras considerações acerca dos Fundamentos da Educação, é 
preciso que passemos a uma análise mais específica das linhas teóricas da filosofia, 
da sociologia e da história da Educação, entendendo seus pressupostos, de modo 
que possam contribuir para as ações educacionais colocadas em funcionamento 
no contexto da Educação Especial.

1.1.1 Linhas Teóricas da Educação

Dando início às possibilidades de compreender os pressupostos teóricos que em-
basam a Educação, cabe uma ressalva. O que se encontra disponibilizado nesse 
caderno é uma das possíveis análises que podem ser empreendidas sobre o tema, 
sendo interessante ampliar os olhares e estudos, já que não se constitui como tarefa 
fácil sintetizar as principais ideias/tendências/linhas da Educação, pois essa síntese 
implica em diferentes modos de compreensão, análise e perspectivas teóricas. Para 
tanto, o que segue busca criar condições de entendermos de que maneiras algumas 
das linhas teóricas da filosofia, da sociologia e da história da Educação contribuem 
para pensarmos as problemáticas educacionais vinculadas ao campo da Educação 
Especial criticamente, filosoficamente.

Para que possamos analisar as linhas teóricas que fundamentam a Educação, é 
preciso considerar que as práticas educacionais apresentam uma finalidade para 
a organização social, o que nos leva a pensar a respeito dos objetivos da Educação 
em relação à sociedade. Explicando melhor, consideremos o que nos diz Luckesi:

Se a educação está eivada de sentido, de conceitos, valores e 
finalidades que a norteiam, acreditamos que a primeira per-
gunta a ser feita é a que se refere ao próprio sentido e valor da 
educação na e para a sociedade. Cabe começar pela questão 
mais abrangente e fundamental: que sentido pode ser dado à 
educação, como um todo, dentro da sociedade? Da resposta a 
essa pergunta segue-se uma compreensão da educação e do seu 
direcionamento (lUckEsi, 1994, p. 37, grifos do autor).
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sAiBA mAis: Um exemplo de entendimento da educação como redentora da 
sociedade encontra-se na obra Didática Magna: tratado da Arte Universal de 
Ensinar Tudo a Todos, de Coménio, publicada em 1657.

3

Diante da busca de compreender os sentidos da Educação, deparamo-nos com 
diversas concepções, as quais imprimem à Educação finalidades diferentes para 
a sociedade. Tomando como fio condutor da leitura a ser empreendida, os estudos 
de Luckesi (1994) e Saviani (1994), serão apresentadas algumas considerações que 
nos permitem pensar a Educação a partir de três eixos de vinculação com a socie-
dade: no primeiro, a Educação é considerada responsável pelo direcionamento 
da sociedade, salvação da vida social; no segundo, a Educação é entendida como 
reprodutora da sociedade; e no terceiro, a Educação não é salvadora nem repro-
dutora da sociedade, mas compreendida como um meio para o entendimento e 
para a vida em sociedade.

Para Luckesi (1994), os três eixos de compreensão dos sentidos da Educação 
apresentados podem ser sintetizados, respectivamente, pelas seguintes tendências: 
Educação como redenção da sociedade; Educação como reprodução da sociedade; 
e Educação como um meio de transformação da sociedade. Enquanto que para 
Saviani (1994), os três grupos de concepções indicados referem-se, seguindo a mes-
ma ordem, às teorias: não-críticas da Educação; crítico-reprodutivistas; e críticas. 
Passemos então a analisar esses três eixos.

No primeiro eixo, a Educação como redenção (lUckEsi, 1994) ou teorias não-
-críticas da Educação (sAviANi, 1994), apresenta-se uma concepção de sociedade 
como um conjunto de seres humanos que constituem um todo orgânico e harmo-
nioso, em que os desvios apresentados por grupos ou indivíduos são posicionados 
à margem desse todo. Com isso, o que interessa é a manutenção e conservação da 
sociedade, buscando-se a integração de novos elementos, bem como daqueles que 
se encontram à sua margem.

Nessa linha de pensamento, a Educação é posicionada como praticamente externa 
à sociedade, tendo como objetivo contribuir com a ordem e o equilíbrio e promo-
ver a coesão social, funcionando de maneira autônoma, de modo que não seja 
influenciada pela sociedade. Essa concepção é considerada uma forma ingênua 
de compreender as relações entre Educação e sociedade.

A educação seria, assim, uma instância quase que exterior à 
sociedade, pois, de fora dela, contribui para o seu ordenamento 
e equilíbrio permanentes. A educação, nesse sentido, tem por 
significado e finalidade a adaptação do indivíduo à sociedade. 
Deve reforçar os laços sociais, promover a coesão social e garantir 
a integração de todos os indivíduos no corpo social (lUckEsi, 1994, 
p. 38, grifos do autor).

A Educação tem nas novas gerações um nicho de investimento produtivo, pois a 
partir da formação de suas mentes e direcionamento de suas ações será possível 
a adaptação à sociedade, salvando-a. É preciso observar que essa concepção da
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Educação como redentora da sociedade disseminou-se por diferentes épocas, fa-
zendo-se, de acordo com Luckesi (1994), presente ainda hoje, quando percebemos 
que educadores imprimem a seus atos a isenção de comprometimento político. 

Luckesi (1994) considera, ainda, que a perspectiva redentora está expressa 
nas pedagogias nominadas como liberais: pedagogia tradicional; pedagogia 
renovada – progressivista e não-diretiva, ou pedagogia nova; e pedagogia tecni-
cista. Esta mesma classificação das tendências pedagógicas liberais em relação 
à posição adotada acerca da relação dos condicionantes sociopolíticos da escola 
é apresentada por Libâneo (1985).

Ainda em torno desse olhar ingênuo a respeito das relações entre Educação e 
sociedade, fazemos referência à denominação de teorias não-críticas da Educação, 
apresentada por Saviani (1994), nas quais ele posiciona: a pedagogia tradicional; a 
pedagogia nova; e a pedagogia tecnicista.

Na sequência, apresentam-se algumas considerações acerca dessas tendências 
pedagógicas na prática escolar. Antes disso, é importante entendermos o que sig-
nifica a pedagogia liberal. Diferentemente do que comumente se pensa, o termo 
liberal não diz respeito a “avançado”, “aberto”, “democrático”; a chamada escola 
liberal alude à Educação proposta pelo liberalismo, vinculado ao sistema capita-
lista enquanto teoria política e econômica. Para esse sistema, deve-se priorizar a 
liberdade e os interesses individuais da sociedade, no qual a propriedade privada 
é a ênfase da organização social (ArANhA, 1996; lUckEsi, 1994).

Nesse sentido, a Educação liberal está estritamente relacionada aos princípios da 
burguesia, priorizando a liberdade e o individualismo. Uma das questões a serem 
atentadas, na perspectiva da Educação liberal, é que a sociedade capitalista impri-
me como uma de suas características a divisão de classes – com isso, prioriza-se a 
oferta de Educação para a classe considerada como elite (ArANhA, 1996).

A pedagogia liberal sustenta a idéia de que a escola tem por 
função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis 
sociais, de acordo com as aptidões individuais, por isso os indi-

TErmo do glossário: O capitalismo caracteriza-se pela abolição da servidão, 
preferindo a mão-de-obra assalariada, que, a partir do século xvii, se aglomera 
nas fábricas das cidades e faz deslocar o eixo da economia do campo para a 
cidade. Defende a economia de mercado, segundo a qual existe um equilíbrio 
natural decorrente da lei da oferta e da procura, o que reduziria a necessidade 
de intervenção do Estado. Essa teoria do Estado mínimo resulta do esforço 
empreendido pela burguesia para se livrar do controle exercido pelos reis 
absolutistas na gestão dos negócios.
Outras características da economia de mercado são a defesa da propriedade 
privada dos meios de produção e a garantia de funcionamento da economia a 
partir do princípio do lucro e da livre iniciativa. A estimulação do comércio e 
da indústria justifica o interesse pelo desenvolvimento científico e tecnológico, 
tão bem representado pela Revolução Industrial do século xviii (ArANhA, 
1996, p. 136-137).

4
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víduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas 
vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da 
cultura individual. A ênfase no aspecto cultural esconde a reali-
dade das diferenças de classes, pois, embora difunda a idéia de 
igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade 
de condições (lUckEsi, 1994, p. 55).

Apresentada uma visão geral sobre a pedagogia liberal, passemos agora às especi-
ficidades de suas tendências:

pEdAgogiA TrAdicioNAl: Para essa tendência, a pedagogia de cunho liberal tem 
como característica o acento no ensino de caráter humanístico, na cultura geral. 
A Educação volta-se à realização do aluno como pessoa, a partir de seu próprio 
esforço. A relação entre professor e aluno é considerada, de acordo com Aranha 
(1996, p. 158), “magistrocêntrica”, ou seja, o professor é o centro, e a prioridade é a 
transmissão de conhecimentos. Nessa relação, segundo a autora, pode-se chegar 
à percepção de uma passividade do aluno, posicionado como receptor da cultura 
tradicional. Além disso, “os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação pro-
fessor-aluno não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito menos 
com as realidades sociais” (lUckEsi, 1994, p. 55). E esses conteúdos são considerados 

“os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas repassados 
ao aluno como verdades” (liBâNEo, 1985, p. 23).

Na sequência, apresenta-se um quadro resumo da Pedagogia Liberal Tradicional, 
organizado a partir dos pressupostos de Luckesi (1994) na obra Filosofia da Educação.

qUAdro 01 – Tendência Liberal Tradicional.
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foNTE: NTE, 2017, baseado em Luckesi (1994, p. 56-57).

pEdAgogiA rENovAdA – progrEssivisTA e Não-dirETivA, ou pEdAgogiA NovA: A 
tendência renovada/nova considera a Educação um processo interno; portanto, o 
aluno é quem passa a ocupar o centro na relação professor-aluno. Há uma preocu-
pação com as necessidades e interesses do estudante, de modo que a adaptação ao 
meio social ocorre a partir de seu reconhecimento como sujeito do conhecimento. 
A cultura continua sendo considerada como possibilidade para o desenvolvimento 
das competências individuais do aluno (lUckEsi, 1994).

O movimento educacional conhecido como escola nova surge 
no final do século xix justamente para propor novos caminhos 
à educação, que se encontra em descompasso com o mundo 
no qual se acha inserida. Representa o esforço de superação da 
pedagogia da essência pela pedagogia da existência. Não se trata 
mais de submeter o homem a valores e dogmas tradicionais e 
eternos nem de educa-lo para a realização de sua “essência ver-
dadeira”. A pedagogia da existência se volta para a problemática 
do indivíduo único, diferenciado, que vive e interage em um 
mundo dinâmico (ArANhA, 1996, p. 167).

Para Luckesi (1994) e Libâneo (1985), a Pedagogia Renovada apresenta-se em duas 
versões: Progressivista e Não-Diretiva. Na Pedagogia Renovada Progressivista, a 
intencionalidade é de que a escola busque retratar a vida, adequando as necessi-
dades individuais dos alunos ao meio social, valorizando-se os processos mentais 
e as habilidades cognitivas. É influenciada pelo pensamento de Maria Montessori 
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(1870-1952), Jean-Ovide Decroly (1871-1932), John Dewey (1859-1952) e, também, 
Jean Piaget (1896-1980), e difundida no Brasil pelos pioneiros da Educação Nova, 
ganhando destaque Anísio Teixeira (1900-1971). A Pedagogia Renovada Não-Dire-
tiva volta-se para a auto realização, desenvolvimento pessoal do aluno e relações 
interpessoais estabelecidas, preocupando-se mais com as questões de ordem 
psicológica do que com as sociais ou pedagógicas. Para tanto, não há ênfase nos 
conteúdos. Seu principal representante é o psicólogo norte-americano Carl Rogers 
(1902-1987).

Podemos verificar as distinções entre as duas versões da Pedagogia Renovada 
no quadro a seguir:

qUAdro 02 – Tendência Liberal Renovada – Progressivista e Não-diretiva.



educação especial |Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação I · 21

Métodos



22 ·

pEdAgogiA TEcNisTA: Nessa tendência, a Educação está subordinada à sociedade, 
voltando-se prioritariamente, segundo Luckesi (1994, p. 55, grifo do autor), “a 
preparação de ‘recursos humanos’” – entenda-se como “mão de obra” para ocupar 
os postos de trabalho nas indústrias. A ênfase dessa pedagogia está na tecnologia, 
sendo a Educação compreendida como um recurso tecnológico. A função da escola 
volta-se à modelagem do comportamento humano a partir de técnicas e procedi-
mentos específicos, que possibilitam a organização dos processos de aquisição de 
habilidades, atitudes e conhecimentos por parte dos alunos, treinando-os, assim, 
para o ajustamento às metas sociais, econômicas e políticas da sociedade industrial 
e tecnológica (lUckEsi, 1994).

Ainda com Luckesi (1994), analisemos as implicações da Pedagogia Liberal 
Tecnicista na organização da escola, conforme o quadro a seguir.

qUAdro 03 – Tendência Liberal Tecnicista.

foNTE: NTE, 2017, baseado em Luckesi (1994, p. 57-60).
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foNTE: NTE, 2017, baseado em Luckesi (1994, p. 60-63).

Com relação ao segundo eixo de análises da vinculação entre Educação e sociedade, 
trataremos da concepção de Educação como reprodução da sociedade (lUckE-
si,1994) ou teorias crítico-reprodutivistas (sAviANi, 1994). Para esta linha teórica, 
a sociedade é compreendida a partir das divisões de classes, que apresentam di-
ferentes interesses. Segundo Saviani (1994), nessa perspectiva, a marginalidade é 
considerada inerente à estrutura social, sendo por ela produzida.

Quanto à Educação, é concebida nas teorizações dessa linha de pensamento como 
parte da sociedade e que está, de maneira exclusiva, ao serviço dessa, reproduzin-
do-a. Como elemento e reprodutora da sociedade, a Educação está condicionada 
pela estrutura social – condicionantes econômicos, sociais e políticos.

A diferença fundamental entre a tendência anterior e esta é 
que a educação redentora atua sobre a sociedade como uma 
instância corretora dos seus desvios, tornando-a melhor e mais 
próxima do modelo de perfeição social harmônica idealizada. 
A interpretação da educação como reprodutora da sociedade 
implica entendê-la como um elemento da própria sociedade, 
determinada por seus condicionantes econômicos, sociais e 

sAiBA mAis: Formulações nessa perspectiva podem ser encontradas na obra 
de diferentes pensadores, tendo destaque as ideias do filósofo Louis Althusser, 
no livro Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Nessa obra, a partir de 
pressupostos marxistas, o autor empreende um estudo sobre o papel da escola 
como um dos aparelhos do Estado, como uma das instâncias da sociedade 
que veicula a sua ideologia dominante, para reproduzi-la.

3
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políticos – portanto, a serviço dessa mesma sociedade e de seus 
condicionantes (lUckEsi, 1994, p. 41, grifos do autor).

Se no primeiro eixo tratamos de uma visão de Educação considerada não-crítica, 
nesse segundo as teorizações são consideradas críticas devido à maneira como 
entendem as relações entre Educação e sociedade a partir de seus condicionantes, 
sendo, também, consideradas reprodutivistas, pois concebem a Educação como 
reprodutora da sociedade (sAviANi, 1994). 

Considera-se necessário, ainda, expor uma observação acerca desse segundo 
eixo de teorizações. Diferentemente dos demais eixos, a tendência crítico-reprodu-
tivista não propõe um modo de ação para a Educação, não podendo ser significada 
como uma pedagogia. Sua intencionalidade é demonstrar como opera a Educação 
na sociedade, e não como isso deve ocorrer, já que a Educação é compreendida 
como reprodutora dessa sociedade (lUckEsi, 1994). Cabe considerar que essa teoria 
apresenta um olhar pessimista para as funções da Educação, já que se entende que 
não há possibilidade de a Educação trabalhar pela transformação da sociedade.

O último eixo é constituído pela linha que compreende a Educação como um 
meio de transformação da sociedade (lUckEsi, 1994) ou teoria crítica (sAviANi, 
1994). No que diz respeito à concepção de sociedade, de acordo com Saviani (1994), 
há um consenso entre a teoria crítica e as teorias crítico-reprodutivistas, isto é, 
para ambas, a sociedade é tomada a partir de divisões de classes, e essas possuem 
interesses divergentes.

Em relação à Educação, a teoria crítica também a considera dependente da 
estrutura social, contudo “por si, ela nem redime nem reproduz a sociedade, mas 
serve de meio, ao lado de outros meios, para realizar um projeto de sociedade; 
projeto que pode ser conservador ou transformador” (lUckEsi, 1994, p. 48, grifos 
do autor). A tendência crítica compreende a Educação enquanto mediação de uma 
proposta, de um projeto social.

Nessa linha teórica, a Educação é posicionada como parte da sociedade, apre-
sentando certos determinantes e condicionantes que são conhecidos, contudo, não 
restrita a eles, pois considera que os condicionantes mobilizam a possibilidade de 
a Educação trabalhar pela democratização da sociedade.

Uma teoria do tipo acima enunciado se impõe a tarefa de superar 
tanto o poder ilusório (que caracteriza as teorias não-críticas) 
como a impotência (decorrente das teorias-crítico-reproduti-
vistas), colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta 
capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que 
limitado (sAviANi, 1994, p. 35-36).

Como vimos, diferentemente das teorias crítico-reprodutivistas, a perspectiva crítica 
apresenta uma posição otimista em torno da Educação. Contudo, a denominação 

“crítica” implica que esse otimismo não seja ingênuo e ilusório, já que concebe a 
Educação a partir das dimensões apresentadas pelos determinantes sociais. Assim, 
a Educação “pode ser uma instância social, entre outras, na luta pela transformação 
da sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e concreta, atingindo 
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os aspectos não só políticos, mas também sociais e econômicos (lUckEsi, 1994, p. 
49, grifos do autor). Para a teoria crítica, a Educação é compreendida como um 
campo dialético, voltada a um projeto, modelo, ideal de sociedade.

Para Luckesi (1994) e Libâneo (1985), as pedagogias que podem ser consideradas 
transformadoras são aquelas denominadas progressistas, estando dentre elas: a 
pedagogia libertadora; a pedagogia libertária; e a pedagogia crítico-social dos conte-
údos. Passaremos agora a analisar alguns pressupostos a respeito de cada uma delas.

Com relação a essa classificação das pedagogias, mais uma vez considera-se 
interessante iniciar a discussão a partir da análise do significado de progressista, 
nominação utilizada pelos pensadores para abordar tal tendência.

Para Aranha (1996), as teorias progressistas apresentam uma nova concepção de 
Educação com vistas a buscar outros caminhos para esse campo, tendo como foco 
de atenção de seus seguidores a relação entre Educação e transformação social. 
Preocupada com os aspectos sociopolíticos que envolvem a Educação, a pedago-
gia progressista busca realizar análises da realidade social de maneira crítica. De 
acordo com Luckesi (1994),

O termo "progressista", emprestado de Snyders, é usado aqui 
para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica 
das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades 
sociopolíticas da educação. Evidentemente a pedagogia progres-
sista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capita-
lista; daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado 
de outras práticas sociais (lUckEsi, 1994, p. 63, grifo do autor).

Nessa perspectiva, a escola passa a ser posicionada como um espaço de partilha 
dos conhecimentos, que não devem ser negados a nenhum sujeito. Para tanto, a 
pedagogia progressista empreende um projeto educacional voltado, especialmente, 
às classes populares, que, a partir de outras possibilidades de ação pedagógica, 
terão condições de emancipar-se. É por meio dessa intencionalidade que encon-
tramos na pedagogia de tendência progressista um destaque para a relação entre 
Educação e trabalho, sem com isso visar a formação de mão de obra, conforme 
nos expõe Aranha (1996):

A fim de superar a dicotomia [trabalho intelectual e trabalho 
manual, teoria e prática], recusando tanto a educação humanista 

sAiBA mAis: O pedagogo francês Georges Snyders (1916) foi o primeiro a usar 
a expressão pedagogia progressista, título de um livro no qual se propôs a 
pensar uma teoria que superasse a escola tradicional e a escola nova.
Como sabemos, toda síntese é, do ponto de vista dialético, uma realidade 
nova que resulta de uma superação em que tese e antítese são negadas, mas 
ao mesmo tempo conservadas. Assim, são negados os aspectos conservadores 
da escola tradicional, bem como os excessos da escola nova, sendo depois 
recuperados em nível superior (ArANhA, 1996, p. 214, grifos da autora).
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tradicional, que visa a aquisição de uma cultura supérflua, “de 
adorno”, para os ricos, quanto a sonegação da cultura erudita 
aos pobres, a educação progressista quer formar o homem pelo 
e para o trabalho (ArANhA, 1996, p. 212, grifos da autora).

Atenta às realidades sociais, a pedagogia progressista, inspirada nas reflexões teó-
ricas marxistas, apresenta três vertentes, das quais nos ocuparemos na sequência.

pEdAgogiA liBErTAdorA: Inspirada em Paulo Freire, a pedagogia libertadora bus-
ca a transformação das relações entre os sujeitos e a natureza e a realidade social, 
questionando-as. Nessa perspectiva, professor e aluno são considerados sujeitos 
de conhecimento. Portanto, entende-se como de suma importância o diálogo, já 
que os conteúdos escolares devem estar relacionados às histórias de vida, vivências 
dos alunos.

Com caráter antiautoritário, a pedagogia libertadora valoriza a experiência do 
sujeito, considerando como significativos os processos grupais de aprendizagem, 
que permitem as trocas, discussões, participações. Diante disso, os conteúdos de 
ensino, considerados formais, não são tomados como a força motriz das práticas 
pedagógicas, também não havendo sentido sua abordagem descontextualizada 
da experiência de vida, conforme foi expresso anteriormente, já que “[...] a prática 
educativa somente faz sentido numa prática social junto ao povo, razão pela qual 
preferem as modalidades de educação popular ‘não-formal’” (lUckEsi, 1994, p. 64).

Na sequência, vamos analisar um quadro resumo da pedagogia libertadora, 
também conhecida como pedagogia de Paulo Freire. 

iNTErATividAdE: Produções acadêmicas com foco na temática Educação e 
Trabalho podem ser encontradas no repositório das reuniões da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANpEd) – GT09 – Tra-
balho e Educação – <http://www.anped.org.br/>

2

qUAdro 04 – Tendência Progressista Libertadora.
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Fonte: NTE, 2017, baseado em Luckesi (1994, p. 64-66).

pEdAgogiA liBErTáriA: Essa tendência apresenta como foco a autogestão peda-
gógica, buscando contrapor-se às práticas burocráticas do Estado que funcionam 
como suas ferramentas de controle e ação. Assim como na pedagogia libertadora, 
há nessa perspectiva a valorização do grupo, das experiências de vida, o que im-
plica numa ação educacional que não se faz impositiva, autoritária. Para tanto, a 
relação professor-aluno não se pauta em uma intervenção diretiva do professor 
sobre o aluno, cabendo ao primeiro a posição de orientar o grupo de maneira que 
haja reflexão. Os conteúdos escolares não são uma exigência, mas disponibilizados 
aos alunos de maneira a complementar sua formação, pois “[...] dão mais valor 
ao processo de aprendizagem grupal (participação em discussões, assembléias, 
votações) do que aos conteúdos de ensino” (lUckEsi, 1994, p. 64).

O quadro que segue apresenta as implicações pedagógicas da abordagem li-
bertária da Educação, a partir do exposto por Luckesi (1994):

qUAdro 05 – Tendência Progressista Libertária.
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foNTE: NTE, 2017, baseado em Luckesi (1994, p. 67-69).

pEdAgogiA críTico-sociAl dos coNTEúdos: Diferentemente do que foi abordado 
acerca dos conteúdos de ensino nas pedagogias anteriores, percebemos na pe-
dagogia crítico-social dos conteúdos que a abordagem dos conteúdos escolares 
é considerada tarefa essencial da escola. No entanto, cabe considerar que essa 
transmissão não se dá de maneira desvinculada à realidade do sujeito, já que os 
conteúdos estão implicados com as realidades de vida e social dos alunos. Para tanto, 
as trocas entre professor e aluno são fundamentais para que esse último se prepare 
para a vida e tenha condições de transformar a realidade. Entende-se assim, que a 
escola funciona “[...] como mediação entre o individual e o social, exercendo aí a 
articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de um 
aluno concreto (inserido num contexto de relações sociais)” (lUckEsi, 1994, p. 64).

Consideremos, no quadro abaixo, o que Luckesi (1994) expõe a respeito dessa 
tendência na prática pedagógica.

qUAdro 06 – Tendência Progressista Crítico-Social Dos Conteúdos.
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foNTE: NTE, 2017, baseado em Luckesi (1994, p. 69-72).

Apresentadas as considerações sobre as linhas teóricas da Educação, considera-se 
que se torna possível ao estudante do Curso de Educação Especial compreender 
algumas das nuances implicadas nos processos educativos e suas relações com 
os Fundamentos da Educação – filosofia, sociologia e história da Educação. Con-
forme foi exposto no início da unidade, o que foi discorrido no texto diz respeito a 
uma das possibilidades de analisar as linhas teóricas da Educação; portanto, esse 
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caderno não deve ser tomado como o único referencial teórico para estudo dos 
Fundamentos da Educação.

Cabe dizer que esperamos que o estudo aqui proposto possibilite ao futuro 
profissional da Educação Especial compreender como vão se delineando os lugares 
ocupados pelo professor, pelo aluno, pela Educação, pela sociedade nos diferentes 
processos educativos, e que têm implicações nos modos como vão sendo produzidas 
possibilidades educacionais para os sujeitos público-alvo da Educação Especial. 
Além disso, esperamos que encontrem no texto subsídios teóricos para pensar 
essas possibilidades e desenvolver práticas pedagógicas que promovam a inclusão.
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Para pensarmos as relações entre filosofia, ciência e Educação, torna-se fundamen-
tal que possamos compreender que a Educação se refere a uma atividade humana 
pautada em uma concepção teórica. Por esse motivo, buscamos na subunidade 
anterior tratar das linhas teóricas que nos permitem compreender de que modo a 
Educação tem sido embasada.

Na continuidade, procuraremos analisar de que maneiras a filosofia, como 
atitude questionadora, problematizadora e crítica, volta-se para a Educação como 
um problema filosófico, articulando-se filosofia, ciência e Educação. Cabe, tam-
bém, considerar que a Educação não deve ser pensada, de maneira restrita, como 
processos de ensino e aprendizagem, e sim de maneira mais ampla, como processo 
de desenvolvimento integral do homem (ArANhA, 1996).

Inicialmente, devemos considerar que a existência de um vínculo entre filoso-
fia e Educação ocorre desde o surgimento da consciência filosófica por parte dos 
gregos em torno do séc. iv a. C. (hErmANN, 2015). A origem da filosofia é atribuída 
aos gregos, os quais instituíram um modo específico de pensar e expressar os 
pensamentos que buscavam se afastar das interpretações míticas dos fenômenos, 
baseadas na interferência do sobrenatural. O pensamento filosófico grego acabou 
se disseminando pela cultura ocidental europeia, chegando ao Brasil a partir da 
colonização portuguesa. Para Chaui (2000),

A Filosofia surge, portanto, quando alguns gregos, admirados 
e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explica-
ções que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e 
buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os 
seres humanos, os acontecimentos e as coisas da Natureza, os 
acontecimentos e as ações humanas podem ser conhecidos pela 
razão humana, e que a própria razão é capaz de conhecer-se a 
si mesma (chAUi, 2000, p. 24).

Uma possibilidade de olharmos para a articulação entre filosofia e Educação parte 
de uma questão mais aberta sobre o sentido da filosofia, na qual podemos considerar 
que a filosofia permite pensarmos sobre os rumos da Educação, constituindo assim 
uma concepção filosófica da Educação. Tomando como bases os entendimentos 
filosóficos, passamos a compreender e direcionar a prática educacional de maneira 
que possamos atingir a finalidade para a qual a Educação se volta, num determinado 
tempo e contexto – social, político, econômico e cultural. As reflexões de Luckesi 
(1994), citado na sequência, contribuem para pensarmos a respeito:

AS RELAÇÕES ENTRE FILOSOFIA, 
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO

1.2
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A Filosofia se manifesta ao ser humano como uma forma de en-
tendimento que tanto propicia a compreensão da sua existência, 
em termos de significado, como lhe oferece um direcionamento 
para a sua ação, um rumo para seguir ou, ao menos, para lutar 
por ele. Ela estabelece um quadro organizado e coerente de 

"visão de mundo" sustentando, consequentemente, uma pro-
posição organizada e coerente para o agir. Nós não "agimos 
por agir". Agimos, sim, por uma certa finalidade, que pode ser 
mais ampla ou mais restrita. As finalidades restritas são aquelas 
que se referem à obtenção de benefícios imediatos, tais como: 
comprar um carro, assumir um cargo.
As finalidades mais amplas são aquelas que se referem ao sentido 
da existência: buscar o bem da sociedade, lutar pela emancipa-
ção dos oprimidos, lutar pela emancipação de um povo etc. Isso 
tudo, por quê? Certamente devido ao fato de que a vida só tem 
sentido se vivida em função de valores dignos e dignificantes. 
Desse modo, a Filosofia é um corpo de entendimentos que 
compreende e direciona a existência humana em suas mais 
variadas dimensões (lUckEsi, 1994, p. 23).

Por isso, considera-se de extrema importância que educadores tenham a compre-
ensão dos Fundamentos da Educação, de modo que possam organizar suas práticas 
pedagógicas de maneira a atender às finalidades educacionais, e isso não é diferente 
no campo da Educação Especial. Precisamos analisar, refletir, problematizar e pen-
sar criticamente, filosoficamente, sobre os processos educacionais que envolvem 
os sujeitos dos quais a Educação Especial se ocupa, de maneira a contribuir para 
a compreensão da realidade e a ação no mundo. De acordo com Luckesi:

Nas relações entre Filosofia e educação só existem realmente 
duas opções: ou se pensa e se reflete sobre o que se faz e assim 
se realiza uma ação educativa consciente; ou não se reflete 
criticamente e se executa uma ação pedagógica a partir de uma 
concepção mais ou menos obscura e opaca existente na cultura 
vivida do dia-a-dia – e assim se realiza uma ação educativa com 
baixo nível de consciência (LUCKESI, 1994, p. 32).

Quando abordamos as questões inerentes às práticas educacionais da Educação 
Especial, percebemos a importância do exercício de reflexão sobre a Educação, 
pois, se esse exercício não ocorre, temos a tendência a pautar nossas ações em 
pensamentos naturalizados, tomados como uma verdade única e absoluta sobre 
esse campo de saber. Podemos nos perguntar se concepções posicionadas como 
absolutas criam condições de pensarmos em outras possibilidades educacionais, 
sociais e culturais para aqueles posicionados como o público alvo da Educação 
Especial? Diante disso, fica o convite para que procuremos refletir filosoficamente 
sobre valores, crenças e ideias expressas em nossa realidade.
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Voltando a analisar a filosofia, olhamos para seu período nascente, com os gregos, e 
devemos considerar que ela apresenta algumas características específicas: tendên-
cia à racionalidade; tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas; 
exigência de que o pensamento apresente suas regras de funcionamento; recusa de 
explicações preestabelecidas; tendência à generalização (chAUi, 2000). Com essas 
especificidades, o pensamento filosófico grego nascente apresenta-se na história 
tendo como referência quatro grandes períodos, os quais serão apresentados na 
sequência, tomando como base o estudo desenvolvido por Chaui (2000).

qUAdro 07 – Resumo dos quatro períodos do pensamento filosófico grego.

foNTE: NTE, 2017, baseado em Chaui (2000, p. 39-40).

O que visualizamos no quadro acima refere-se ao que se considera período antigo 
da filosofia, que remonta desde sua origem até o século vi d.C., cujos representantes 
foram os gregos. No entanto, devemos atentar para o fato de que a filosofia está 
imersa na história, voltando-se às problemáticas humanas de diferentes épocas e 
períodos; portanto, em permanente movimento.

Assim, por exemplo, a Filosofia teve seu campo de atividade 
aumentado quando, no século xviii, surge a filosofia da arte 
ou estética; no século xix, a filosofia da história; no século xx, 
a filosofia das ciências ou epistemologia, e a filosofia da lingua-
gem. Por outro lado, o campo da Filosofia diminuiu quando as 
ciências particulares que dela faziam parte foram-se desligando 
para constituir suas próprias esferas de investigação. É o que 
acontece, por exemplo, no século xviii, quando se desligam 
da Filosofia a biologia, a física e a química; e, no século xx, as 
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chamadas ciências humanas (psicologia, antropologia, história) 
(chAUi, 2000, p. 52).

Antes de passarmos a focar nossos estudos nas considerações acerca das relações 
entre filosofia e ciência, a partir da Modernidade, cabe ainda um pouco de histó-
ria para que possamos situar nosso pensamento. Para tanto, serão apresentados 
brevemente os períodos históricos da filosofia (chAUi, 2000):

» Filosofia antiga (do século vi a.C. ao século vi d.C.): diz respeito aos quatro 
grandes períodos da Filosofia greco-romana, já elucidados no quadro anterior, 
abrangendo desde os pré-socráticos até o período helenístico.

» Filosofia patrística (do século I ao século vii): tem início com as Epístolas 
de São Paulo e o Evangelho de São João e termina no século viii, quando iniciou 
a Filosofia medieval. Estreitamente vinculada à atividade religiosa de evangelizar 
e defender a religião cristã, tem como representantes os apóstolos Paulo e João e 
os primeiros Padres da Igreja Cristã, que buscavam a conciliação do Cristianismo 
com o pensamento filosófico dos gregos e romanos. Apresenta-se em duas versões: 
filosofia patrística grega, vinculada à Igreja de Bizâncio); e filosofia patrística latina, 
ligada à Igreja de Roma.

Para impor as ideias cristãs, os Padres da Igreja as transforma-
ram em verdades reveladas por Deus (através da Bíblia e dos 
santos) que, por serem decretos divinos, seriam dogmas, isto é, 
irrefutáveis e inquestionáveis. Com isso, surge uma distinção, 
desconhecida pelos antigos, entre verdades reveladas ou da fé 
e verdades da razão ou humanas, isto é, entre verdades sobre-
naturais e verdades naturais, as primeiras introduzindo a noção 
de conhecimento recebido por uma graça divina, superior ao 
simples conhecimento racional. Dessa forma, o grande tema 
de toda a Filosofia patrística é o da possibilidade de conciliar 
razão e fé (chAUi, 2000, p. 53).

» Filosofia medieval (do século viii ao século xiv): período em que a Igreja 
Romana dominava a Europa. A partir do século xii, passa a ser conhecida como 
Escolástica. Teve como principais influências Platão, Aristóteles e Santo Agostinho. 
Considera-se que no período da filosofia medieval é que surge a filosofia cristã – a 
teologia, tendo como um de seus temas principais a busca pela provação da exis-
tência de Deus e da alma.

» Filosofia da Renascença (do século xiv ao século xvi): esse período é marca-
do pela descoberta de obras de Platão ainda desconhecidas na Idade Média, bem 
como de Aristóteles, além do acesso às obras de autores e artistas gregos e romanos. 
As linhas de pensamento que marcaram a filosofia da Renascença foram: a pro-
veniente de Platão, do neoplatonismo e da descoberta dos livros do Hermetismo; 
a originária dos pensadores florentinos, que valorizava a vida ativa – a política –, 
e defendia os ideais republicanos; a que propunha o ideal do homem como artífice 
de seu próprio destino.
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» Filosofia moderna (do século xvii a meados do século xviii): Período consi-
derado como o Grande Racionalismo Clássico, cujas transformações intelectuais 
abrangem: o surgimento do sujeito do conhecimento; mudança do objeto do 
conhecimento; a concepção da realidade como racional.

» Filosofia da Ilustração ou Iluminismo (meados do século xviii ao começo do 
século xix): período também crente à razão, chamada de “As Luzes”. Nesse período 
considera-se que pela razão o homem pode conquistar a liberdade e a felicidade 
social e política; a razão é capaz de evolução e progresso, e o homem é um ser 
perfectível; o aperfeiçoamento da razão se realiza pelo progresso das civilizações; 
há diferença entre natureza e civilização.

» Filosofia contemporânea (meados do século xix até os dias atuais): esse é 
considerado complexo e difícil de ser definido por conta das diferenças entre as 
várias filosofias ou posições filosóficas que nos são apresentadas.

Apontados os períodos históricos da filosofia, deve-se considerar que em seu 
período nascente essa não se distinguia da ciência; sua relação com a ciência passa 
a sofrer algumas implicações, especialmente a partir da Modernidade, quando, com 
a revolução científica do século xvii, ocorre a separação da filosofia e da ciência 
(ArANhA, 1996).

Mas o que entendemos por ciência? Há diferenças entre ciência e ciências? 
Chaui (2000) expõe que a ciência, grafada no singular, diz respeito a um modo e 
a um ideal de conhecimento, enquanto que ciências, grafada no plural, trata das 
diversas maneiras que se realiza o ideal de cientificidade, de acordo com os dife-
rentes fatos que são investigados e os métodos e tecnologias operados. Nessa linha 
de pensamento, cabe considerar o que diz Hermann (2015):

A ciência, a partir da modernidade, assume o caráter de descrição 
da realidade a partir de método próprio, primeiramente como 
desenvolvido por Galileu, que destacou o papel da experiência 
e da observação na produção do conhecimento, e depois como 
fundamentado por Descartes, que propõe a adoção do proce-
dimento racional, que garante validade ao conhecimento. Em 
decorrência desses pressupostos, a vertente positivista da teoria 
do conhecimento aposta na objetividade do saber, trazendo a 
separação rígida entre sujeito e objeto, reafirmando o domínio 
dos procedimentos empíricos. Só mais tarde, com a discussão 
contemporânea da teoria do conhecimento (mATUrANA, 2004) 
e da teoria dos sistemas (lUhmANN, 2009), tornou-se claro 
que não há separação radical entre a realidade e o observador 
(hErmANN, 2015, p. 219).

Conforme já apontado por Chaui (2000), ocorre o desligamento de algumas ciências 
particulares que faziam parte da filosofia para a constituição de campos específicos 
de investigação. Com isso, dá-se uma certa especialização do saber, sendo que a 
ciência se volta ao seu objeto específico de análise. Aranha (1996) considera ainda 
que, no século xx, as chamadas ciências humanas apropriam-se inclusive das 
investigações referentes ao homem. Com isso podemos dizer que a filosofia deixa 
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de existir, ou que então suas considerações passam a perder relevância frente as 
ciências particulares e às ciências humanas? Do que a filosofia continua a se ocupar?

A filosofia permanece analisando os objetos de que se ocupam as ciências, 
contudo a partir de outra perspectiva, mais totalizante. No campo das ciências, a 
análise tem como foco a particularização, fragmentação do objeto empreendendo 
um olhar especializado, enquanto que na filosofia procura-se manter uma postura 
de investigação de conjunto, considerando o contexto em que se encontra inserido 
o objeto de análise. “Portanto, a realidade, que se acha fragmentada pelo saber es-
pecializado de cada ciência particular, é resgatada na sua integridade pela filosofia, 
a única encarregada de fazer uma reflexão crítica e global a respeito do saber e da 
prática do homem” (ArANhA, 1996, p. 106).

Para Chaui (2000), durante o século xix, a filosofia demonstrou entusiasmo com 
o desenvolvimento científico e tecnológico. A ocorrência da segunda Revolução 
Industrial acabou por direcionar a atenção do campo filosófico para as ciências e as 
técnicas, contudo no século xx passa a predominar certa desconfiança por parte da 
filosofia em relação ao otimismo científico e tecnológico característico do século xix.

[...] a Filosofia passou a mostrar que as ciências não possuem 
princípios totalmente certos, seguros e rigorosos para as inves-
tigações, que os resultados podem ser duvidosos e precários, e 
que, frequentemente, uma ciência desconhece até onde pode 
ir e quando está entrando no campo de investigação de uma 
outra. Os princípios, os métodos, os conceitos e os resultados 
de uma ciência podem estar totalmente equivocados ou des-
providos de fundamento. Com isso, a Filosofia voltou a afirmar 
seu papel de compreensão e interpretação crítica das ciências, 
discutindo a validade de seus princípios, procedimentos de 
pesquisa, resultados, de suas formas de exposição dos dados e 
das conclusões, etc. (chAUi, 2000, p. 62).

Compreendido o lugar da filosofia em relação às ciências e reconhecendo-se que 
a filosofia e a Educação estiveram familiarizadas desde a origem da filosofia, é 
preciso olhar para o caráter de cientificidade que a Educação foi tomando na his-
tória, além das outras condições que foram se estabelecendo para a relação entre 
filosofia e Educação. 

Aranha (1996) considera que, no século xvii, houve uma busca pelo rigor 
metodológico, tanto na filosofia quanto na ciência, surgindo também no âmbito 
educacional o interesse por questões metodológicas e de rigorosidade em torno 
da relação teoria e prática. Nesse sentido, reconhece-se que as áreas que consti-
tuem os Fundamentos da Educação acabam por receber influência de uma certa 
racionalidade científica.

Mas, apesar dos avanços das ciências humanas, como a psicologia e a sociolo-
gia, por exemplo, que contribuem significativamente para a Educação, a filosofia 
continua desempenhando papel fundamental para a área, sobretudo no que diz 
respeito ao estabelecimento de relações entre as ciências e as técnicas que podem 
favorecer as análises educacionais. “Especialmente, cabe à filosofia interrogar o 
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sentido da educação, o que significa subjetividade e construção de um mundo 
comum a ser apresentado às novas gerações. A filosofia sempre pode contribuir 
para pensar a educação” (hErmANN, 2015, p. 222).

Nesse sentido, é preciso que reconheçamos a importância das relações entre 
filosofia, ciência e Educação para manter viva a pergunta sobre a Educação, de 
modo que as problemáticas educacionais de nosso tempo possam ser analisadas a 
partir do estabelecimento de um diálogo com as diferentes ciências, de modo que 
a crítica filosófica não se mantenha presa a pressupostos tomados como verdades 
totalizantes, mas que se apresente instigante e desafiadora, voltando-se para o 
contexto em que a Educação se encontra – cultural, político, econômico, histórico.

Para aqueles envolvidos com a Educação Especial, considerar os pressupostos 
dos Fundamentos da Educação, entre eles da filosofia, permite analisar critica-
mente concepções que circulam em nosso cotidiano como se estivessem desde 
sempre aí, dentre elas a de homem, sociedade, cultura, ciência e conhecimento. 
Empreender estudos e problematizações filosóficas possibilita ao profissional da 
Educação Especial compreender de que sujeitos, contextos educacionais e con-
cepções pedagógicas estamos falando quando nos deparamos com o público alvo 
para os quais direcionamos nossa prática docente.
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2
SOCIEDADE, ESCOLA 

E INFÂNCIA NA 
MODERNIDADE
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INTRODUÇÃO

Na segunda unidade, busca-se a compreensão de como emergem na Moder-
nidade as noções de sociedade, sujeito, escola e infância que conhecemos. 
Apresenta-se um recuo histórico que, embasado em concepções filosóficas 

e sociológicas, permite que analisemos a Modernidade como um período de am-
plas transformações na organização social, de maneira que a Educação moderna 
imprima modos de se pensar as práticas educacionais e pedagógicas. Com a análise 
da Modernidade e da sociedade moderna, são apresentados os referenciais para a 
compreensão de um modo de vida regido pela razão e pela sociedade capitalista. 
O deslocamento da noção de sujeito na Modernidade é abordado no caderno di-
dático de maneira que se compreenda a centralidade que o homem passa a ter na 
sociedade moderna e o lugar da educação na formação desse sujeito racional, ativo, 
responsável pela transformação social. Na sequência, busca-se discutir a redefinição 
e reorganização da escola, enquanto instituição educativa, tendo em vista que a 
sociedade moderna passa a determinar outras finalidades para a Educação. Tendo 
em vista as revoluções colocadas em funcionamento pela Modernidade, assim como 
a indicação de novas finalidades para a Educação moderna, finalizamos o estudo 
com um olhar para a produção da infância como noção que emerge na sociedade 
moderna, atrelada à escola e à família.
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SOCIEDADE MODERNA 
E MODERNIDADE

2.1

A partir de referenciais históricos, a Modernidade é posicionada no tempo como 
o período que sucede a Idade Média, sem que se possa datar seu encerramento. 
Dessa maneira, pensar a Modernidade e a sociedade moderna, seus projetos, sua 
existência, seus ideais e práticas, implica em não a compreender de maneira restrita 
como um período com data de abertura e de encerramento, ou de sua substituição. 
Para Veiga-Neto (2008, p. 143), “a modernidade começou como a negação radical, 
em termos culturais, políticos, econômicos e sociais, aos valores transcendentes 
e sagrados da medievalida de”.

O que é compartilhado por diferentes pensadores é que a Modernidade acaba 
por determinar inúmeras revoluções nos modos de vida em relação ao seu ciclo 
precedente, especialmente, por se tratar de um período em que o homem foi pen-
sado e colocado no centro do mundo, deslocando-se da ideia de transcendência 
e de representações divinas que, no período medieval, marcaram a análise sobre 
o humano. A tradição religiosa, assim como o pensamento filosófico de cunho 
cristão – como o de Aristóteles e Platão –, passam a ser questionados. 

Sabemos que o projeto moderno constituiu-se em torno da 
construção de um método ‘universal’ para a produção do co-
nhecimento. Em termos filosóficos, essa busca se inicia com 
Descartes e com a defesa da universalização do método mate-
mático e termina (se é que terminou...) com Husserl e a proposta 
do método fenomenológico, manifestamente querendo superar 
os problemas do cartesianismo, que o impediram de lograr êxito 
em seu intento, buscando fazer da filosofia uma ciência de rigor 
(gAllo, 2006, p. 556, grifo do autor).

De acordo com Cambi (1999), as revoluções da Modernidade ocorrem em diferen-
tes âmbitos: geograficamente, a sociedade moderna passa a estabelecer contato 
entre diferentes territórios, etnias, culturas e modelos antropológicos; em termos 
de economia, há um deslocamento do modelo feudal baseado na agricultura para 
o surgimento do sistema capitalista, regido pela economia de intercâmbio em que 
a mercadoria, o dinheiro, o investimento e a produtividade constituem-se como 
motores para o desenvolvimento social; politicamente, a Modernidade está en-
volvida com o surgimento do chamado Estado moderno, sendo esse centralizado 
e controlado pelo soberano, voltado ao desenvolvimento econômico e à garantia 
de eficiência, o exercício do poder no Estado moderno é distribuído na sociedade 
de forma capilar, ocorrendo a instituição de um sistema de controle, de institui-
ções – dentre elas a escola –, que buscam o consenso e o funcionamento da lógica 
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estatal e que visam centralizar as decisões e manter o controle; no âmbito social, 
constitui-se uma nova classe social, a burguesia, vinculada à cidade; e ideológica 
e culturalmente, a Modernidade coloca em evidência a laicização com a emanci-
pação da mentalidade e a racionalização dos saberes, percebida claramente no 
pensamento iluminista.

A Modernidade, compreendida a partir das inúmeras transformações de ordem 
econômica, cultural, social e política, tem um registro de transformação também 
da Educação. As revoluções da sociedade moderna atingem o campo educacional 
que até então regia-se por questões ético-religiosas pautadas nos pressupostos da 
igreja e do pensamento cristão. Nesse sentido, a Educação passa a ser compreen-
dida como destinada:

[...] a um indivíduo ativo na sociedade, liberado de vínculos e de 
ordens, posto como artifex fortunae suae e do mundo em que 
vive; um indivíduo mundanizado, nutrido de fé laica e aberto 
para o cálculo racional da ação e suas consequências. Mas mu-
dam também os meios educativos: toda a sociedade se anima 
de locais formativos, além da família e da igreja, como ainda da 
oficina; também o exército, também a escola, bem como novas 
instituições sociais (hospitais, prisões ou manicômios) agem 
em função do controle e da conformação social, operando no 
sentido educativo; entre essas instituições, a escola ocupa um 
lugar cada vez mais central, cada vez mais orgânico e funcional 
para o desenvolvimento da sociedade moderna: da sua ideologia 
(da ordem e da produtividade) e dos seus sistemas econômicos 
(criando figuras profissionais, competências das quais o sistema 
tem necessidade) (cAmBi, 1999, p. 198-199).

Abordadas as questões voltadas às revoluções características da Modernidade, 
cabe considerar que a incompletude desse período ou, então, a dificuldade de 
afirmarmos que ocorreu uma passagem da Modernidade para a Pós-Modernidade 
(Contemporaneidade, Modernidade tardia, ou qualquer outro termo que pode ser 
utilizado para pensar as mudanças atuais) encontra-se no fato de que a Moderni-
dade é marcada por certa ambiguidade, já que pressupõe que seu ideário se pauta 
na noção de liberdade – liberdade dos indivíduos, da sociedade e da cultura, mas 
coloca em operação uma ação de governo que acaba por determinar ao sujeito o 
seguimento de modelos sociais específicos, visando a produtividade e a integração 
(cAmBi, 1999). Com relação a Educação, considera-se que:

[...] por um lado, educa-se para desenvolver certas disposições 
que se encontram em estado bruto, em potência, no sujeito 
a educar; por outro lado, educa-se para conformar, para dar 
forma, nesse sujeito, a um modelo prescritivo, que pode ser 
estabelecido previamente. A educação é entendida como uma 
tarefa moral, normativa, como o ajustar aquilo que é a um dever 
ser (vEigA-NETo, 2004, p. 76).
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Mudando um pouco o enfoque, até então histórico e filosófico, consideremos, 
segundo Ghiraldelli Jr. (2016), que no final do século xix e primeiras décadas do 
século xx buscava-se a caracterização social dos nominados tempos modernos, 
e com isso percebe-se a consolidação do campo da sociologia. Dentre as teorias 
consideradas clássicas da sociologia, buscaremos referências sobre a sociedade 
moderna, no pensamento de Karl Marx (1818-1883), Émile Durkheim (1858-1917) e 
Max Weber (1864-1920). Cabe aqui uma ressalva, as contribuições desses pensadores 
serão apresentadas nessa sequência tomando-se como opção a cronologia, e não 
qualquer avaliação sobre a validade, importância ou qualificação das teorias sociais. 
Nessa lógica, Marx é anterior à Durkheim, e Weber é contemporâneo de ambos.

Para Karl Marx, o advento da Modernidade está atrelado ao surgimento e desenvol-
vimento da sociedade burguesa, cujo trabalho revolucionário demarcou a divisão 
de classes sociais – trata-se da sociedade capitalista. De acordo com Ghiraldelli Jr. 
(2008), a Modernidade é compreendida por Marx como o período em que ocorre o 
conflito entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção 
e propriedade. Com relação ao pensamento de Marx, é importante considerar que 
suas análises se filiam a uma perspectiva das ciências sociais, mas, ao mesmo tempo, 
empreende um olhar filosófico para a realidade e, acima de tudo, além de pensador, 
atuava como militante político, buscando que suas ideias pudessem ser colocadas 
em prática a partir da intervenção de um partido político (rodrigUEs, 2007).

As relações de trabalho ocupam a centralidade do pensamento de Marx, pois 
o autor entende que, através do desenvolvimento de forças produtivas, foram es-
tabelecidas outras formas de relação do homem com a natureza e, especialmente, 
entre os homens, bem como a possibilidade de aumento produtivo das socieda-
des. Ao abordar as divisões sociais do trabalho, o pensador não se refere apenas 
à distribuição de funções, mas também a manifestação de diferentes formas de 
propriedade que implicam em relações sociais diferenciadas em cada sociedade.

Marx diz que as relações sociais de produção, isto é, as formas 
de propriedade, quando se estabelecem, funcionam como uma 
forma de desenvolvimento das forças produtivas, mas chega um 
momento em que as forças produtivas não mais conseguem se 
desenvolver sob a vigência daquelas relações de propriedade. 
Abre-se então um período de convulsão social, no qual as rela-
ções de propriedade vigentes são contestadas. A classe oprimida, 
política e/ou economicamente dominada, se insurge contra o 
predomínio da classe dominante. É por isso que nossos autores 
[Marx e Engels] afirmam que aquilo que move a história é a luta 
de classes (rodrigUEs, 2007, p. 35-36).

2 iNTErATividAdE: Para ampliar as discussões acerca do pensamento sociológi-
co clássico sobre a educação, sugere-se a leitura do texto “Educação, Sociologia 
da Educação e Teorias Sociológicas Clássicas: Marx, Durkheim e Weber” de 
Paula Cristina Lopes, disponível no endereço: https://goo.gl/5Q2F7h
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No plano das ideias, para Marx, a consciência dos homens a respeito das relações 
sociais regidas pelas condições materiais impressas na sociedade capitalista é 
considerada falsa, ocorrendo um processo de alienação dos homens acerca do 
trabalho. Nas palavras de Oliveira e Quintaneiro (2009): 

Isso quer dizer que as relações sociais aparecem aos olhos dos 
homens encantadas sob a forma de valor, como se este fosse 
uma propriedade natural das coisas. Através da forma fixa em 
valor-dinheiro, o caráter social dos trabalhos privados e as rela-
ções sociais entre os produtores se obscurecem. É como se um 
véu nublasse a percepção da vida social materializada na forma 
dos objetos, dos produtos do trabalho e de seu valor (olivEirA; 
qUiNTANEiro, 2009, p. 54).

Com relação a essa consciência acerca dos processos de dominação social, en-
contraremos uma diferença de posição entre Karl Marx e Émile Durkheim. Para 
Marx, a coerção social não se dá pela sociedade de forma geral, mas por uma 
parte dessa sociedade sobre a outra – existência de uma classe dominante e de 
classes dominadas, resultante das lutas de classes; portanto, produzidas. Para 
Durkheim, a consciência individual do homem é resultado de uma consciência 
coletiva, considerando que os sujeitos não pensam a partir de suas próprias ca-
beças, mostrando-se essa sociedade como entidade externa e de coerção sobre 
os sujeitos (rodrigUEs, 2007).

Émile Durkheim empreende uma análise dos fenômenos morais na Moderni-
dade a partir do ponto de vista social, sendo considerado um dos mais influentes 
pensadores da sociologia e da sociologia da Educação. Para Durkheim, na sociedade 
moderna intensificam-se as formas de divisão do trabalho, o que implica em maior 
diversificação, especialização e diferenciação entre as pessoas. 

A intensa divisão do trabalho, característica da sociedade moderna, acaba por 
imprimir diferentes modos de cooperação entre os sujeitos em cada sociedade. 
Essas formas de cooperação estão implicadas na consciência coletiva que acaba 
por reger a consciência individual de cada homem. Para Durkheim, a vida moral 
de cada sociedade será determinada pela divisão do trabalho social de cada época, 
isto é, pelas possibilidades de interação e cooperação que se tornam possíveis. As-
sim, entende-se que “nas sociedades onde se desenvolve uma divisão do trabalho, 
a consciência comum passa a ocupar uma reduzida parcela da consciência total, 
permitindo o desenvolvimento da personalidade” (qUiNTANEiro, 2009, p. 77).

Com isso, a Modernidade passa a ter como foco o culto ao individualismo, e a 
coesão social fundamenta-se na ideia de diferenciação e interdependência entre 
os sujeitos da sociedade, em que a solidariedade é considerada de tipo orgânica, 
diferentemente da chamada sociedade tradicional, na qual impera a igualdade 
entre os sujeitos (ghirAldElli jr., 2008). Nesse sentido, Hall (2006, p. 24-25) aju-
da-nos a pensar sobre a identidade do sujeito moderno afirmando que, “é agora 
um lugar-comum dizer que a época moderna fez surgir uma forma nova e decisiva 
de individualismo, no centro da qual erigiu-se uma nova concepção do sujeito 
individual e sua identidade”.
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A partir dessa leitura da sociedade, Durkheim compreende que a liberdade moderna 
está pautada na divisão do trabalho e na diferenciação social, potencializando-se, 
assim, a noção de liberdade individual, liberdade de julgamento e de ação, individu-
alismo, que acabam por ocasionar a diminuição das regras sociais e da consciência 
coletiva. Diante disso, o pensador atenta para uma questão importante, a de que 
a sociedade não terá condições de sobrevivência se não houver uma consciência 
coletiva, uma moral coletiva. 

Num meio moral em que o individualismo possibilitado pela 
diferenciação social compete com a consciência coletiva própria 
a toda vida social, a educação assume o significado de educação 
moral. Assume a condição de pedra fundamental de preservação 
da coesão social (rodrigUEs, 2007, p. 27).

Diferentemente do pensamento organicista de Durkheim e materialista de Marx, a 
concepção de sociologia de Max Weber busca compreender a sociedade a partir dos 
processos de ação e interação dos indivíduos, que determinam os valores a serem 
compartilhados. Para ele, a Modernidade refere-se a um período em que ocorre 
a organização racional do capitalismo. Quanto mais complexa a sociedade, mais 
conflitos haverá nas interações, maior a racionalização das diferentes instituições 
sociais, e mais valores sociais a serem obedecidos.

Para Weber, a racionalização da sociedade moderna está aliançada ao desenvol-
vimento da ciência moderna e da técnica, incitando a produção. De acordo com 
Ghiraldelli Jr. (2008), a intelectualização para Weber é inerente à Modernidade, 
percebendo-se a predominância de uma racionalidade formal vinculada à men-
talidade científico-positiva. Em relação à racionalização de que trata Weber, con-
sideremos que:

Um dos meios através do qual essa tendência à racionalização se 
atualiza nas sociedades ocidentais é a organização burocrática. 
Da administração pública à gestão dos negócios privados, da 
máfia à polícia, dos cuidados com a saúde às práticas de lazer, 
escola, clubes, partidos políticos, igrejas, todas as instituições, 
tenham elas fins ideais ou materiais, estruturam-se e atuam 
através do instrumento cada vez mais universal e eficaz de se 
exercer a dominação que é a burocracia (BArBosA; qUiNTANEiro, 
2009, p. 138). 

Weber, ao analisar a sociedade moderna, considera que ocorre a constituição do 
que ele chama de direito racional, necessário para os processos de racionalização 
da vida, e a burocratização da administração racional, conforme exposto acima. 
Nesse contexto, o homem da Modernidade é, para o sociólogo alemão, um homem 

2 iNTErATividAdE: Café Filosófico: A Sociologia de Weber, com Gabriel Cohn 
<https://www.youtube.com/watch?v=qU_zUBTsILQ>
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racional cuja obediência se dá unicamente ao direito racional, em que imperam a 
lei e a razão. Para esse homem, conforme o pensamento de Weber, é dirigida uma 
Educação que visa: “despertar o carisma, preparar o aluno para uma conduta de 
vida e transmitir conhecimento especializado” (rodrigUEs, 2007, p. 66, grifos do 
autor), pois educar tomando a racionalização como central é necessário para o 
Estado assim como para a empresa capitalista.

Diante do exposto aqui, considera-se que foi possível delinear, sem a intenção 
de fazer demarcações fixas, uma compreensão da Modernidade e da sociedade 
moderna, a partir de pressupostos históricos, filosóficos e sociológicos, de maneira 
que contribuam para estabelecer conexões e pensar a Educação na Modernidade, 
assim como as implicações desse contexto social, político, econômico e cultural 
específico para a Educação Especial.

Conforme sinalizado no início dessa subunidade, analisar a Modernidade ul-
trapassa qualquer demarcação estritamente temporal, pois devido às diferentes 
possibilidades de compreendê-la, ou seja, de olhá-la, e considerando a ambiguida-
de que caracteriza esse período, temos essa época, tempo, ciclo, ainda em aberto.
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 
MODERNO

2.2

Traçado um panorama a respeito das características da Modernidade e da socieda-
de moderna, focaremos nosso estudo na compreensão da constituição do sujeito 
moderno. Iniciamos retomando uma questão fundamental da Modernidade que 
diz respeito a uma mudança de ênfase, pois nesse período o homem passa a ocupar 
o lugar central no mundo, deslocando-se de um pensamento fundamentado na 
teologia (teocêntrico), para uma visão antropocêntrica. Com isso, a busca da razão 

– o conhecimento racional – passa a constituir o objetivo do homem moderno. Com 
relação à centralidade do homem na sociedade moderna e o lugar da Educação, 
torna-se interessante tomarmos as palavras de Veiga-Neto e Lopes (2010) quando 
expõem que:

O Homem emergia como central, ainda que carente e à espera 
de um processo que realizasse o novo estatuto que a ele agora 
se atribuía. É justamente a partir daí que a educação se torna 
um imperativo, como um caminho e um conjunto de ações ora 
para a humanização – como em Comenius –, ora para a sociali-
zação – como em Rousseau –, ora para a maioridade – como em 
Kant –, ora para a conscientização – como em Freire – e assim 
por diante (vEigA-NETo; lopEs, 2010, p. 154-155).

Na tradição filosófica, encontramos referências a diferentes modelos antropológicos 
de homem que acabam de alguma forma influenciando as diretrizes educacionais 
da Modernidade. Buscando exemplificar tais modelos, será referenciado o estudo 
de Aranha (1996), que aborda três enfoques da concepção de homem. 

Primeiramente, a autora referencia o homem a partir de uma concepção meta-
física, para a qual a questão da natureza imutável é um referencial, portanto o ho-
mem nessa perspectiva é compreendido como possuidor de uma essência humana 

– comum a todos os homens, independente das diferenças entre os seres humanos. 
Essa essência humana é atingida pelos homens a partir de seu amadurecimento, 
processo no qual a Educação desempenha o papel de aperfeiçoamento do sujeito. 
Essa concepção é herança dos pressupostos filosóficos de Platão e Aristóteles, e 
embasa o pensamento de Immanuel Kant (1724-1804).

A segunda concepção em que Aranha (1996) ancora sua análise é a naturalista, 
que a partir da influência da ciência volta-se à compreensão das regularidades com-
portamentais do homem, pensado por René Descartes (1596-1650) como constituído 
por duas substâncias: uma pensante – a mente; e uma extensa, espacial – o corpo, 
submetido às leis da natureza. Além de Descartes, a concepção naturalista tem nos 
pressupostos de John Locke (1632-1704), Galileu Galilei (1564-1642) e Isaac Newton 
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(1643-1727) seus referenciais. Numa visão determinista, o homem compreendido 
apenas a partir de sua dimensão corporal e sujeito à natureza é considerado inca-
paz de gerir seu próprio destino. Essa concepção acaba por influenciar as ciências 
humanas no final do século xix e no século xx.

Por último, Aranha (1996) aborda a concepção de homem a partir do pensa-
mento histórico-social, que encontra representação na produção de Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). Para Rousseau, sua visão do homem apresenta o sentimento 
como o centro, estando esse sediado no coração ou na consciência moral do ser 
humano. Mesmo de vertente iluminista, esse pensador apresenta uma concepção 
de homem diferenciada da tradicional.

Ainda na concepção histórico-social, podemos situar o pensamento de Georg 
Friedrich Hegel (1770-1831), para quem o homem é significado como um ser no 
tempo, concebido como processo, em movimento como manifestação do espírito. 
Tal concepção hegeliana de homem é confrontada pelo materialismo dialético de 
Karl Marx (1818-1883), para quem entender o que faz e como produz os bens mate-
riais é que possibilita compreender como o homem pensa e como é, não havendo, 
assim, na posição de Marx, uma natureza humana universal. No decorrer do século 
xix, outros pensadores, entre eles Friedrich Nietzsche (1844-1900), buscam com-
preender a vida humana a partir da inserção do homem numa realidade cotidiana, 
o que também acontece no século xx. Diante disso, considera-se que a concepção 
histórico-social se expressou em diferentes tendências, compartilhando entre si as 
ideias de processo, contradição e caráter social da concepção de homem.

Entende-se que emerge na Modernidade um modo particular de se conceber o 
sujeito humano, que ocupa o centro dos discursos e práticas modernas, apresentan-
do forma unificada e identidade racional. É na sociedade moderna que o sujeito se 
liberta das estruturas e tradições estabelecidas a partir de um pensamento divino e, 
portanto, não passíveis de mudanças, de que o indivíduo pudesse ser considerado 
soberano (hAll, 2006).

De acordo com Hall (2006), considera-se como possibilidades para a emergência 
do sujeito moderno as mudanças no pensamento e na cultura do Ocidente, entre 
elas: a libertação da consciência individual dos dogmas religiosos com a Reforma 
e o Protestantismo; o posicionamento do homem no centro do mundo a partir do 
pensamento humanista renascentista; o maior domínio sobre a natureza possibili-
tado pelas revoluções científicas; a racionalização, o caráter científico, a libertação 
de dogmas e a intolerância da imagem do homem a partir do Iluminismo.

O nascimento do “indivíduo soberano”, entre o Humanismo 
Renascentista do século xvi e o Iluminismo do século xviii, 
representou uma ruptura importante com o passado. Alguns 
argumentam que ele foi o motor que colocou todo o sistema 
social da “modernidade” em movimento (hAll, 2006, p. 25).

Ao analisar o nascimento do sujeito moderno, Hall (1996) faz referência, assim 
como o fez Aranha (1996), às contribuições de Descartes e Locke para pensarmos 
a constituição do sujeito moderno. Segundo o autor, Descartes ao postular as duas 
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substâncias – espacial, referente à matéria, ao corpo, e a pensante, que se refere 
à mente, já explicitadas anteriormente – estabelece outro foco para o dualismo 
filosófico entre mente e matéria. A concepção de Descartes é de que o centro da 
mente é o sujeito individual, dotado da capacidade de pensar e raciocinar, portan-
to estabelece como premissa a expressão “Cogito, ergo sum”, que significa “Penso, 
logo existo. Essa concepção de sujeito como centro do conhecimento, racional, 
pensante e consciente é conhecida como sujeito cartesiano. Quanto a Locke, Hall 
(2006) expõe que o pensador definia o sujeito como uma identidade marcada pela 
mesmidade de um ser racional, posicionado como sujeito soberano, era o sujeito 
moderno por ser o sujeito da razão, do conhecimento e da prática, e que passava 
a sofrer as consequências dessas práticas, sendo sujeitado.

Além dessa questão de ordem filosófica, é importante considerarmos que a 
organização social e econômica da Modernidade também reposiciona esse sujeito, 
de modo que o sistema capitalista e a noção de produtividade instituem um novo 
modelo de homem em relação ao que tínhamos no período feudal. Segundo Cam-
bi (1999, p. 198, grifos do autor), “Segue-se o modelo do Homo faber e do sujeito 
como indivíduo, embora ligando à ‘cidade’ e depois ao Estado, potencializando 
a sua capacidade de transformar a realidade e de impor a ela uma direção e uma 
proteção, até mesmo a da utopia”.

Para Hall (2006), a complexidade das sociedades modernas foi se ampliando e 
nelas instauraram-se formas mais coletivas e sociais, fazendo emergir uma con-
cepção de sujeito de caráter social.

As teorias clássicas liberais de governo, baseadas nos direitos 
e consentimento individuais, foram obrigadas a dar conta das 
estruturas do estado-nação e das grandes massas que fazem 
uma democracia moderna. As leis clássicas da economia política, 
da propriedade, do contrato e da troca tinham de atuar, depois 
da industrialização, entre as grandes formações de classe do 
capitalismo moderno. O empreendedor individual da Riqueza 
das "ações de Adam Smith ou mesmo d'O capital de Marx foi 
transformado nos conglomerados empresariais da economia 
moderna. O cidadão individual tornou-se enredado nas ma-
quinarias burocráticas e administrativas do estado moderno 
(hAll, 2006, p. 29-30).

Nessa concepção mais social do sujeito, localizam-se dois importantes aconteci-
mentos que favoreceram a articulação de um conjunto mais amplo de fundamentos 
para conceituar o sujeito moderno, a biologia darwiniana e o surgimento das novas 
ciências sociais (hAll, 2006).

A sociedade regida pelo capitalismo solicita que o homem tenha suas forças 
maximizadas e que sua participação social garanta o funcionamento desse siste-
ma, em que a produção é fundamental. O homem não se constitui dessa maneira, 
apenas como força laboral, como pode parecer, mas ocupa o lugar de homem que 
reconhece a si mesmo, atua sobre sua própria vida de forma racional. Isso está 
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implicado com o deslocamento nos modos de se produzir o sujeito moderno em 
relação ao sujeito feudal, pois deixa-se de pensar a humanidade a partir de princí-
pios ritualísticos, e empreende-se um olhar científico para o homem.

Aqueles/aquelas que tiverem interesse no aprofundamento da analítica em 
torno da constituição do sujeito moderno, o pensamento do filósofo Michel Fou-
cault (1926-1984) apresenta-se como instigante e desafiador para pensar o tema. 
Resumidamente, tomando como referência as colocações de Fonseca (2011), 
pode-se dizer que Foucault se ocupou da produção do sujeito moderno – dos 
processos de objetivação e subjetivação que fabricam os sujeitos, analisando os 
mecanismos disciplinares, na obra Vigiar e Punir. Para o pensador, a constituição 
de um indivíduo-objeto moderno dócil e útil na sociedade disciplinar resulta de 
uma série de práticas disciplinares que têm no corpo do indivíduo seu ponto de 
aplicação. Quanto aos processos de subjetivação, Foucault vai tratar da constituição 
do indivíduo moderno como sujeito, que se encontra inserido num determinado 
momento histórico, a partir da análise de como se dá a constituição desse indivíduo 
como sujeito de uma sexualidade. Tal analítica é desenvolvida principalmente em 
A vontade de saber, primeiro volume de História da Sexualidade.

Lançar um olhar para a constituição do sujeito moderno a partir da análise da 
objetivação e subjetivação do indivíduo moderno empreendida por Foucault, pos-
sibilitará, também, compreender a importância que o investimento sobre os corpos 
dos sujeitos – poder disciplinar – e a adequação e manipulação dos fenômenos 
populacionais – biopoder – têm para o desenvolvimento do sistema capitalista em 
funcionamento na Modernidade.

Com o que foi aqui exposto, espera-se que o/a estudante possa ter condições 
de realizar uma leitura da Modernidade, de modo a compreender como se dá a 
emergência do sujeito moderno e as implicações dessa produção para as relações 
sociais e educacionais que vimos estabelecendo em nossa sociedade. Entender o 
caráter produzido da noção de sujeito permite-nos empreender um olhar crítico 
para os acontecimentos que permeiam a vida em sociedade, de maneira que não 
se apresente como uma postura ingênua e idealística.

sAiBA mAis: foUcAUlT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tra-
dução de Raquel Ramalhete. 35. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

sAiBA mAis: foUcAUlT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de 
saber. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon 
Albuquerque. 18. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007.

3
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O NASCIMENTO DA ESCOLA 
MODERNA: PROCESSOS DE 
ESCOLARIZAÇÃO E 
DISCIPLINARIZAÇÃO

2.3

Analisadas questões referentes à Modernidade, a sociedade moderna e a consti-
tuição do sujeito moderno, passaremos nessa subunidade a pensar como se dá o 
nascimento da escola moderna. Ao tratarmos da Modernidade, os pressupostos 
históricos, filosóficos e sociológicos que a caracterizam, fomos percebendo de que 
maneira são delineadas certas exigências, fins da Educação. Na mesma esteira, 
temos a Educação implicada na constituição do sujeito moderno, que passa a de-
sempenhar um papel social importante na sociedade, e que se institui a partir de 
determinados referenciais de homem e sociedade. Diante disso, a instituição escolar 
ocupa um lugar central na Modernidade para que seja efetivado o projeto moderno.

Quando tomamos como referência as revoluções empreendidas na Modernidade, 
identificamos que a sociedade moderna passa a se articular em torno de um projeto 
educativo, cujas instituições envolvidas com esse projeto são muitas – a escola, a 
família, a prisão, o hospital, o exército. O projeto de Educação da Modernidade 
vincula-se estreitamente ao Estado moderno que regula, governa e direciona a 
população de modo que responda a um modelo de sociedade específico.

Duas instituições educativas, em particular, sofrem uma profunda 
redefinição e reorganização na Modernidade: a família e a escola, 
que se tornam cada vez mais centrais na experiência formativa 
dos indivíduos e na própria reprodução (cultural, ideológica e 
profissional) da sociedade. A ambas é delegado um papel cada 
vez mais definido e mais incisivo, de tal modo que elas se carre-
gam cada vez mais de uma identidade educativa, de uma função 
não só ligada ao cuidado e ao crescimento do sujeito em idade 
evolutiva ou à instrução formal, mas também à formação pessoal 
e social ao mesmo tempo. As duas instituições chegam a cobrir 
todo o arco da infância-adolescência, como “locais” destinados à 
formação das jovens gerações, segundo um modelo socialmente 
aprovado e definido (cAmBi, 1999, p. 203-204).

Essa redefinição da escola é observada também, por Aranha (1996), ao considerar 
que a instituição escolar nem sempre existiu, bem como apresenta variações em 
sua natureza e finalidade em diferentes períodos históricos, sendo determinada 
pelas necessidades apresentadas pelas diferentes sociedades em que esteve inseri-
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da. Para a autora, a escola, assim como já exposto, passa a desempenhar um papel 
educacional mais preponderante na Modernidade.

No século xvi, dá-se a instituição do colégio, que imprime certa reorganização 
disciplinar da escola, havendo a racionalização e controle do ensino a partir da 
elaboração de métodos de ensino. Tal reorganização passa a controlar o tempo da 
criança, restringe sua convivência com colegas da mesma faixa etária e determina 
um programa de estudos e comportamentos específico. Um dos métodos de en-
sino bastante conhecido é o Ratio studiorum jesuíta (ArANhA, 1996; cAmBi, 1999).

Aranha (1996) demarca que, no século xviii, com a Revolução Industrial, são 
alteradas algumas das finalidades da escola burguesa, pois passa a se contrapor à 
formação de caráter humanístico a emergente necessidade de formação técnica 
especializada, conformando o estudo das ciências. E ainda, no século xix, com o 
triunfo da sociedade burguesa, enfatiza-se a relevância de se ofertar uma forma de 
instrução completa como possibilidade de formação moral do sujeito:

[...] a escola foi pensada e montada como a instituição capaz 
de mais efetivamente executar o projeto de instaurar uma nova 
ordem social e de proceder à produção desse novo personagem, 
carregado de racionalidade e cada vez mais responsável por si 
mesmo. Na sua gênese, a escola tal como hoje a conhecemos 
esteve profundamente comprometida com o Humanismo re-
nascentista; [...]. A escola – como a instituição encarregada de 
executar a pedagogia, entendida como conjunto de práticas 
e correlatos saberes educacionais – logo passou a funcionar 
como a principal maquinaria capaz de produzir um novo tipo 
de indivíduos para um mundo que deixava as formas de vida 
medievais para trás (vEigA-NETo; lopEs, 2010, p. 156).

Podemos assim compreender, que a escola moderna visa a formação e instrução 
da população, ensinando conhecimentos, bem como comportamentos desejáveis 
para o tipo de sociedade que está se desenhando. Essa escola passa a atentar para 
elementos da didática e de métodos de ensino de modo a favorecer a racionali-
zação das aprendizagens, de suas finalidades e meios. A escola na Modernidade 
desempenha a função de conformação, assim como de repressão, necessárias a um 
Estado moderno que busca governar a população – portanto, a escola moderna 
e a Modernidade estão implicadas uma na outra. Diante disso, as colocações de 
Veiga-Neto e Lopes (2010) corroboram com essa leitura, já que para eles:

[...] o que quisemos deixar claro com toda essa longa discus-
são sobre a proveniência e a emergência da Modernidade, em 
conexão com os saberes pedagógicos, foi o fato de que ambos 
partilham dos mesmos pressupostos epistemológicos. E mais: 
que tais pressupostos não são naturais nem universais, ou seja, 
não estiveram “desde sempre aí”, à espera de serem descobertos 
pelos modernos. Ao contrário: na sua contingência, tais pressu-
postos se enraizaram em tradições anteriores, ressignificaram-se 
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e hoje se apresentam como verdades deste mundo. Mostrar o seu 
caráter de tradições inventadas não retira desses pressupostos 
a sua importância, nem nega a produtividade que eles tiveram, 
ao sustentar os avanços da Modernidade (vEigA-NETo; lopEs,, 
2010, p. 158, grifo dos autores).

Na escola moderna, a formação integral dos sujeitos é uma meta a ser buscada, 
dessa maneira os processos de escolarização são considerados como modelo edu-
cativo a ser seguido pela sociedade moderna, que intenta a formação acadêmica 
e moral do aluno. A hegemonia da escola como forma educacional é analisada 
por Pineau (2008), que considera estar instituída a compreensão de que a escola 
enquanto uma produção moderna acaba por construir de maneira imanente a 
Modernidade, isto é, “sem sombra de dúvida, a educação moderna – cuja forma 
por antonomásia é a escolarização – foi um dos motores principais do triunfo da 
Modernidade, assim como se converteu, por sua vez, em uma de suas maiores 
criações” (piNEAU, 2008, p. 84).

O que se busca esclarecer é que a escola moderna triunfa por ter apresentado 
condições de colocar em funcionamento o projeto educacional da Modernidade. 
Por meio dos processos de escolarização colocados em prática, a escola moderna 
produziu subjetividades alinhadas aos modos de vida da Modernidade, contribuindo 
assim para sua consolidação. Diante disso, considera-se produtivo para compre-
ender a escola na Modernidade retomar alguns dos pressupostos educacionais 
instituídos no projeto da sociedade moderna. Para tanto, as considerações que 
seguem tomam como referência o pensamento de Pineau (2008) cujas exposições 
apresentam o que ele nomeia de premissas para a compreensão da Educação na 
Modernidade. Passemos então a elas:

qUAdro 08 – Resumo das premissas sobre as quais a Modernidade construiu sua compreensão 
da Educação.
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foNTE: NTE, 2017, baseado em Pineau (2008, p. 86-101).

Apesar da extensão do quadro contendo as premissas formuladas por Pineau (2008) 
para a compreensão da Educação na Modernidade, sua presença nesse caderno 
busca esclarecer o quanto escola moderna e Modernidade não devem ser pensadas 
de maneira dissociadas, tendo em vista que as práticas operadas pela escola criaram 
condições para que o Estado moderno fosse se desenvolvendo, do mesmo modo 
que esse cria as condições para a emergência da escola moderna.
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Espera-se que, a partir do exposto até aqui, tenham sido possíveis análises críticas 
a respeito da sociedade, do homem e da escola como produções, ou seja, enten-
dendo que as noções, ideias e concepções que compartilhamos, assim como as 
próprias instituições, não estiveram desde sempre aí, sendo então reveladas pelo 
pensamento moderno.

Quanto à problematização da escola moderna no âmbito das teorizações em 
Educação Especial, considera-se que são fundamentais para que possamos compre-
ender de que modo operamos práticas educacionais, especialmente as de caráter 
inclusivo nos dias de hoje. As finalidades educacionais, voltadas à produção de 
um determinado tipo de sujeito que se deseja na sociedade, são partilhadas pela 
Educação Especial; portanto, é preciso olhá-las, analisá-las, questioná-las com 
atenção, de maneira desconfiada.
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A PRODUÇÃO DA INFÂNCIA
2.4
Chegamos à última subunidade desse caderno e encerraremos nosso estudo rea-
lizando uma análise de como se deu a produção da infância como a conhecemos. 
Ao fazermos referência à produção da infância, estamos buscando compreender 
seu caráter de invenção, fabricação, tipicamente moderno.

O aparato teórico que permite entender a infância cientificada, tem ampla 
circulação na área da Educação Especial, especialmente aqueles que emergem do 
campo da psicologia. Utilizamo-nos o tempo todo de argumentos para justificar, 
explicar e indicar questões referentes à infância sem, no entanto, questionarmo-nos 
sobre sua produção.

[...] as crianças têm sido produzidas pelos discursos que se enun-
ciam sobre elas: discursos médicos, biológicos, antropológicos, 
psicológicos, pedagógicos... Tais discursos constroem para elas 
uma posição de sujeito ideal, um sujeito universal, sem cor, 
sem sexo, sem filiação, sem amarras temporais ou espaciais... 
(BUjEs, 2000, p. 10).

Diante disso, a leitura que propomos não objetiva traçar a história da infância, mas 
sinalizar alguns acontecimentos, deslocamentos da noção de infância que nos 
permitem analisá-la criticamente na atualidade. Cabe considerar que as crianças, 
até meados do século xvi, não apresentavam relevância para o campo social, não 
se abordava a questão da infância como etapa da vida específica como conhecemos 
hoje. Para Ariès (2006), um significado de infância, com o sentido que lhe atribuímos, 
passa a ser produzido na Modernidade em torno do século xvii.

Em Foucault (2001) e Donzelot (2001), podemos encontrar referência à crescente 
preocupação com as crianças no decorrer do século xviii, o que se constitui como 
condição de possibilidade para a produção de discursos sobre o papel das famílias 
e sobre a infância. A organização familiar típica do Antigo Regime – em que as re-
lações de dependência, ascendência e descendência acabavam por configurar a 
família como a menor organização política possível – acabou sofrendo modificações, 
tendo em vista a necessidade de “reorganização dos comportamentos educativos” 
(doNzEloT, 2001, p. 21).

As mudanças que sofre a família têm como um de seus referenciais o posiciona-
mento da infância como central para o funcionamento da vida familiar. A criança, 
passa a ser considerada um sujeito em desenvolvimento e não mais um adulto em 
miniatura; portanto, sentimentos de cuidado e atenção voltam-se à infância, que 
precisa ser controlada, gerenciada, investida.

Com o advento da Modernidade desenvolve-se um sentimento voltado à infân-
cia, buscando estabelecer diferenciações entre criança e adultos. Os novos padrões 
sociais imprimem à família uma organização diferenciada daquela até então pre-
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sente nas sociedades medievais, procurando-se, com isso, estabelecer um núcleo 
familiar mais restrito, em que a atenção à infância emerge com o que podemos 
chamar de privatização da vida familiar. As crianças, até então, permaneciam a 
maior parte do tempo junto aos adultos, sem que fossem consideradas suas carac-
terísticas particulares. É com a produção de um pensamento científico voltado à 
infância que algumas noções passam a determinar classificações, diferenciações 
e determinações comportamentais.

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2002), é no Ocidente que intelectuais como os 
padres, juristas e moralistas começam a descrever a criança como um ser que se 
diferencia dos adultos, o que solicita que estes passem a se relacionar com a infância 
a partir de ações que priorizam o cuidado e o cultivo de sua vida – trata-se de uma 
natureza infantil. Com isso, instaura-se uma nova psicologia que não compreende 
mais a criança como adulto em miniatura, mas considera a infância uma etapa 
da vida do ser humano que necessita de um ambiente histórico e social para se 
desenvolver: a escola.

 A partir de uma certa linha de raciocínio, foi possível compreender que a Mo-
dernidade é marcada pela ocorrência de revoluções no campo social, político e 
econômico. Dentre elas, a centralidade do homem no mundo, o uso e desenvolvi-
mento da razão, o estabelecimento de modos de vida regidos pelo capitalismo e o 
nascimento da escola moderna. Esses fatores, em especial, a relação com a escola, 
criam condições para a produção da infância na Modernidade.

A partir do momento em que a infância é inventada pela Mo-
dernidade fazendo-a ocupar esse espaço como sujeito-objeto, 
a educação passa a ser um imperativo, o que leva, também, à 
invenção da pedagogia moderna, como um campo científico e 
como política de conhecimento, constituindo-se de discursos 
voltados para o estudo e a acumulação de saberes sobre a criança 
e seu corpo, seu desenvolvimento, suas capacidades, suas von-
tades, suas tendências, suas brincadeiras, suas potencialidades, 
suas fragilidades, suas vulnerabilidades, seus instintos, suas 
paixões e potências que, por sua vez, se acoplam a práticas 
discursivas e não discursivas em que tais saberes se imbricam 
em mecanismos de poder, cujo resultado será a produção de 
uma infância específica, a produção da subjetividade infantil 
moderna (rEsENdE, 2015, p. 129-130).

Nesse sentido, Corazza (2004) considera que a instituição educacional se ocupa 
de maneira prioritária da infância, sendo a escola compreendida como instituição 
privilegiada para a formação de sujeitos alinhados aos propósitos da sociedade 
moderna, e a criança, reconhecida como diferente do adulto, acaba, nesse con-
texto escolar, a ocupar o lugar de aluno. Desde a Modernidade, vemos ascender 
o ideário de que a infância precisa ser pedagogizada, protegida, cuidada, guiada, 
escolarizada, de modo que sua participação na sociedade ocorra adequadamente. 
Resende (2015) nos ajuda a pensar a respeito disso:
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A educação escolar, transformando a criança em aluno, con-
figura-se como estratégia de governamento que se articula ao 
modelo de sociedade que se instaura, de maneira que o indi-
víduo, a criança-aluno, acaba sendo o instrumento e a própria 
condição para a realização do governo da população naquilo 
que se espera da infância em face da efetivação do projeto social 
encampado pela Modernidade (rEsENdE, 2015, p. 134).

Com relação às finalidades da Educação da infância, Ghiraldelli Jr. (2002) contribui 
para que entendamos que houve, na história da noção de infância, duas configu-
rações, uma negativa, que remonta ao século xvii, e outra positiva, presente no 
pensamento do século xviii. Tais configurações influenciam as posições filosóficas 
modernas que, em relação com a Educação, possibilitam o nascimento de duas das 
filosofias da Educação bastante conhecidas entre nós: a de Descartes e a de Rousseau.

Quanto à primeira configuração, negativa, a infância é considerada uma fase que deve 
acontecer, mas que precisa ser superada, possibilitando o aparecimento do adulto. 
Com relação a isso, podemos pensar nas inúmeras vezes nas quais, em situações 
cotidianas, avaliamos o comportamento de algum sujeito adulto e dizemos que o 
mesmo é infantilizado, que ainda não amadureceu, como se o desenvolvimento de 
determinado comportamento não tivesse ocorrido; portanto, considerado ligado 
à infância de maneira negativa. Essa fase negativa da infância é considerada um 
período de rebeldia sobre o qual devem ser investidas ações externas, por parte 
dos adultos, de modo que a criança desenvolva autonomia e independência. Nesse 
sentido, a criança deve fazer-se homem a partir das regras dos adultos, e a escola 
desempenha o papel de formadora e conformadora desse sujeito.

Em relação à configuração positiva, entende-se que deve ocorrer e ser prolon-
gada à vida adulta, de maneira que o homem seja contaminado pela criatividade 
e pureza da infância. O processo de desenvolvimento da criança para a vida 
adulta não se dá por ações externas, mas a autonomia é buscada de dentro para 
fora, considerando que o homem deva constituir-se como adulto a partir de seu 
interior – a criança.

É nesse momento que começa haver certa demarcação da in-
fância como uma fase do desenvolvimento do homem que vai 
do nascimento a certa idade, caracterizada por um conjunto 
de disposições naturais e de faculdades que diferem das do 
adulto, secundarizando o sentido etimológico dessa expressão 
como sendo o da ausência de fala ou de linguagem articulada 
(pAgNi, 2010, p. 102).

2iNTErATividAdE: Produções acadêmicas com foco na temática Educação de 
crianças podem ser encontradas no repositório das reuniões da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANpEd) – GT07 – Edu-
cação de Crianças de 0 a 6 anos – <http://www.anped.org.br/>
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Com o que foi exposto, buscou-se esclarecer que a noção de infância que hoje co-
nhecemos emerge na Modernidade, período em que ocorre o rompimento com os 
modos de pensar o mundo e o homem típicos da Idade Média. Com a organização 
do Estado moderno, percebe-se uma atenção para a infância que passa a se cons-
tituir como um objeto de que se ocupam a família, a ciência, a religião, a escola. 
Nesse contexto, a criança é produzida como um ser humano inacabado, sendo 
necessário que se invista no cuidado e proteção da infância; portanto, é preciso 
criar, instruir, educar a criança.

Compreender esse estatuto da infância possibilita examinarmos como vão se 
estabelecendo preocupações e propostas específicas voltadas às crianças, criando 
condições para que nos dias atuais sejam produzidas políticas públicas, programas 
de Governo, campanhas e práticas educacionais que consideram a infância como 
etapa fundamental do desenvolvimento humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os propósitos do estudo da disciplina Fundamentos Históricos, 
Filosóficos e Sociológicos da Educação I, espera-se que a leitura desse caderno 
didático tenha contribuído para que os/as estudantes do Curso de Educação 

Especial empreendam um olhar atento para as questões implicadas nos processos 
educacionais dos sujeitos público-alvo da Educação Especial na atualidade, fun-
damentando-o crítica e filosoficamente nos pressupostos históricos, filosóficos e 
sociológicos da Educação.

A intenção é de que a análise e a problematização do campo da Educação Especial 
sejam realizadas de maneira fundamentada e não ingênua ou baseada em crenças 
e pensamentos considerados determinantes. Compreender o caráter produzido das 
noções que permeiam o cotidiano profissional dos professores permite que outras 
condições e possibilidades educacionais sejam vislumbradas.

Com a descrição de pressupostos referentes à história, à filosofia e à sociologia 
e suas implicações com o campo educacional, foram criadas condições para que 
uma possibilidade de compreensão das práticas educacionais operacionalizadas 
nos contextos escolares ocorresse. Fala-se de uma possibilidade por entender que 
muitas leituras se tornam possíveis, estando essas determinadas pelas concepções 
e teorizações a que se filiam. 

Tomando-se, assim, como linha de pensamento as concepções teóricas da 
história, filosofia e sociologia da Educação estudadas, buscou-se empreender a 
produção de significados sobre as finalidades da Educação para a sociedade, de 
modo que a análise empreendida se fundamente numa postura filosófica frente 
aos problemas educacionais, sendo a Educação entendida como uma atividade 
humana implicada em concepções teóricas, como uma prática social.

A partir do delineamento de como emergem a Modernidade, a sociedade mo-
derna, o sujeito moderno, a escola moderna e a noção de infância, foi possível 
compreender como certa concepção de Educação acaba ocupando lugar central na 
sociedade moderna de modo que a articulação entre escola e sociedade moderna 
seja imanente. A partir de um ideal de sociedade e de sujeito, determina-se que a 
escola e a infância sejam investidas de práticas e saberes específicos, cujo modo 
de vida moderno tenha na racionalidade e no desenvolvimento da produtividade 
princípios de organização.

Tais leituras são consideradas significativas para que, na atuação em Educação 
Especial, os profissionais tenham condições de analisar de que maneiras vão sendo 
gestadas práticas educacionais e sociais que investem de determinadas formas sobre 
os sujeitos de que a Educação Especial se ocupa, estando essas práticas implica-
das em concepções de homem, sociedade e Educação resultantes de produções 
discursivas de diferentes campos de saber.
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ATIVIDADES DE REFLEXÃO 
OU FIXAÇÃO
Unidade 1
A partir do estudo das linhas teóricas e tendências pedagógicas, analise sua ex-
periência pessoal de escolarização, refletindo sobre como vem se caracterizando, 
de maneira mais expressiva, a orientação teórica da prática escolar no contexto 
brasileiro. Empreenda, para isso, uma análise crítica e problematizadora acerca das 
relações entre os pressupostos teóricos – históricos, filosóficos e sociológicos e a 
Educação, de modo que essa seja entendida como um problema filosófico.

Unidade 2
Na Modernidade, a invenção da escola possibilita um investimento a serviço da 
ordem, assim como o currículo enquanto artefato contribui para a busca e ma-
nutenção dessa pretensa ordem e de uma nova configuração de tempo e espaço, 
objetivadas pelo mundo moderno. Nesse campo, foram se definindo estratégias e 
mecanismos que atendem a uma sociedade que se torna cada vez mais disciplinar, 
que solicita individualização e autodisciplina do próprio sujeito mo derno. Comente 
de que maneira você percebe que a organização da escola, enquanto instituição 
pensada na Modernidade, possibilita a constituição de sujeitos que atendam à 
lógica da sociedade moderna.

A respeito da infância, podemos compreendê-la como uma invenção da Moderni-
dade a partir de um investimento de saberes/poderes que solicitam investimentos 
políticos por parte de instituições, como a família e a escola, na condução e governo 
da infância. Para tanto, exponha de que maneira você significa os investimentos 
educacionais na infância no período moderno, que pressupostos essa ação com-
preende e que metas acabam sendo traçadas na constituição da infância governada 
no contexto histórico, social, político e filosófico da época?


