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A EDUCAÇÃO DOS TEMPOS PRIMÓRDIOS A ATUALIDADE 

 

RESUMO A presente pesquisa bibliográfica analisa como é vista a presença do sistema educacional no 
Brasil desde seu período histórico até a atualidade. Destarte, será feito um recorte da educação no Brasil, 
cujo objetivo principal é demonstrar que a educação é um direito social fundamental para todos. A 
escolha do tema se justifica devido a colocação da educação, como princípio fundamental, e se há 
efetividade em sua implementação hodiernamente. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisa 
bibliográfica de artigos e publicações da internet visando a temática proposta. 
 
 
Palavras-chave: Educação. História. Legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para Olavo Bilac “a escola é o primeiro reduto da defesa nacional: a menor falha 

do ensino, e o menor descuido do professor podem comprometer sem remédio a 

segurança do destino do país”. (BILAC, 1996, p. 49). 

Pode-se afirmar que o direito à educação está presente na atual Constituição 

Federal, no art. De nº 205, sendo um direito social, elementar, de cunho primordial, ou 

seja, a educação é tão necessária quanto qualquer outro direito, uma vez que a mesma 

faz do cidadão. 

Diante disso, o objetivo principal do atual trabalho, será a exercício da educação, 

enquanto direito indispensável. O objetivo específico se voltara para como se 

desenvolveu a educação, sendo assim, a história deste direito dentre ao processo 

brasileiro, a legislação aplicada. 

 

A metodologia é caracterizada pela pesquisa bibliográfica de artigos, periódicos, 

resumos e livros que visam a temática proposta. Vergara (2000), aponta que a “[...] 

pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais [...], isto é, material acessível ao público em geral”. 

A escolha de tal tema é justificada através da colocação da educação, como 

princípio fundamental, e se há efetividade em sua implementação hodiernamente. 

Dentro disso, a educação tem um papel primordial, pois ela é um alicerce para a 

formação do ser humano. É a partir disso, que o homem vai conseguir se identificar no 

meio em que vive e, por conseguinte terá uma análise mais crítica em torno de si. 

O presente trabalho iniciará retratando os aspectos de relevância da história 

educacional, visto que, é essencial captar e interpretar o processo histórico, filosófico e 

cultural da educação, para dessa forma, realizar uma abordagem direcionada ao ensino 

brasileiro, assim como suas características atuais. 



 

 

 

 

2. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A EVOLUÇÃO DO DIREITO À 
EDUCAÇÃO NO BRASIL 

A educação Brasileira desde seu início sempre seguiu uma tendência elitista e 

exclusiva. No decorrer do período colonial, (1554 a 1759), as escolas de maior 

relevância que tratavam de instruções básicas foram instituídas por religiosos que 

tinham relação com a Companhia de Jesus, (padres jesuítas).  

Segundo Romanelli (2002), 

 

“Foi ela, a educação dada pelos jesuítas, transformada em educação de 
classe, com as características que tão bem distinguiam a aristocracia 
rural brasileira, que atravessou todo o período colonial e imperial e 
atingiu o período republicano, sem ter sofrido em suas bases, qualquer 
modificação estrutural, mesmo quando a demanda social de educação 
começou a aumentar, atingindo as camadas mais baixas da população e 
obrigando a sociedade a ampliar sua oferta escolar.”  

 

Nas escolas jesuíticas, dentre ao ensino elementar estudava-se sobre oratória, 

humanismo, gramática portuguesa, grego e latim, tal modalidade durava um período de 

seis anos.  O ensino posterior tinha durabilidade de três anos, e eram ministradas aulas 

de matemática; física; filosofia; latim e grego (ARANHA, 1996). 

Em meados do século XVIII, iniciou-se na sede e na colônia uma insatisfação em 

relação aos padres Jesuítas. Tal insatisfação estava ligada com o declínio na produção 

da mineração, aos desentendimentos entre os colonos e religiosos, devido à questões 

trabalhistas dos indígenas, tais fatos chagaram ao fim com o afastamento dos Jesuítas 

de território Portugal e suas colônias em 1759, através do marquês de Pombal. 

(ROMANELLI, 2002). 

De acordo com Aranha (1996), após o afastamento dos jesuítas, o sistema 

educacional do Brasil, entra em um momento de retrocesso. 

 

“O marquês de Pombal só inicia a reconstrução do ensino uma década 
mais tarde, provocando o retrocesso de todo o sistema educacional 
brasileiro. Várias medidas desconexas e fragmentadas antecedem as 
primeiras providencias mais efetivas, levadas a sério só a partir de 1772, 
quando é implantado o ensino público oficial. A coroa nomeia 
professores e estabelece planos de estudo e inspeção. O curso de 
humanidades, típicas do ensino jesuítico, é modificado para o sistema 
de aulas régias de disciplinas isoladas. (ARANHA, 1996). 



 

 

 

 

 

Com a chegada da família real e da corte portuguesa em território brasileiro em 

meados do século XIX, ocorrem sensíveis modificações nas instituições educacionais 

do Brasil, com a criação de diversos cursos de nível superior (ROMANELLI, 2002). 

Algumas alterações devem ser destacadas, como a instituição do Ato Adicional 

(1834) que concedeu as províncias como forma de dispersar o desenvolvimento 

aperfeiçoamento do ensino primário e secundário. 

 

“O resultado foi que o ensino, sobretudo o secundário, acabou ficando 
nas mãos da iniciativa privada e o ensino primário foi relegado ao 
abandono, com pouquíssimas escolas, sobrevivendo à custa do 
sacrifício de alguns mestres-escolares, que, destituídos de habilitação 
para o exercício de qualquer profissão rendosa, se viam na contingencia 
de ensinar. O fato de a maioria dos colégios secundários estarem em 
mãos de particulares acentuou ainda mais o caráter classista e 
acadêmico do ensino, visto que apenas as famílias de altas posses 
podiam pagar a educação de seus filhos.” (ROMANELLI, 2002, 40). 

 

A Constituição da Republica (1891), reconheceu o método dual de ensino e 

legalizou a diferença entre a educação da classe dominante, com as escolas 

secundárias/superiores, e a educação do povo com suas escolas primárias/profissional. 

(ROMANELLI, 2002). 

No início do século 20, como o constante crescimento da necessidade das 

cidades urbanas, o crescimento demográfico, a urbanização e a crescente 

industrialização, acompanhadas da necessidade de uma classe média juntamente com 

a imigração, fizeram com que a sociedade brasileira, propusesse medidas de mudança 

dentre ao campo educacional. 

Entre os anos de 1920 e 1930, houveram várias transformações estaduais 

utilizando de diferentes propostas pedagógicas, onde pode-se salientar Anísio Teixeira 

na Bahia; Fernando Azevedo no Rio de Janeiro; Lourenço Filho no Ceará, e Francisco 

Campos em Minas Gerais. 

Em 1932, houve à propagação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, 

sendo um movimento que marcou a educação nacional, no qual defendia uma 

educação pública, gratuita e laica para toda a sociedade brasileira. 



 

 

 

 

Dentre a esse contexto, surgiram as perspectivas da formação integral e de 

instituições escolares com período integral que “refletia a necessidade de se 

reencontrar a vocação da escola na sociedade urbana de massas, industrializada e 

democrática” (CAVALIERE, 2002). As sugestões para a educação integral apareceram 

como resposta à função social exclusiva que as escolas Brasileiras exerceram desde os 

primórdios do período colonial. 

Com isso, pode-se afirmar, que Anísio Teixeira, advogado e educador brasileiro, 

foi um dos principais apoiadores das escolas integrais Brasileiras. 

 

“No Brasil, podemos dizer que foi com Anísio Teixeira, na década de 50, 
que se iniciaram as primeiras tentativas efetivas de implantação de um 
sistema público de escolas com a finalidade de promover uma jornada 
escolar em tempo integral, consubstanciada em uma formação 
completa.” (COELHO, 2009). 

 

No ano de 1950 em um dos bairros mais pobres da cidade de Salvador, Bahia, 

Teixeira implementou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, o autor visava “prolongar 

o dia letivo; enriquecer o programa com atividades educativas, independentes do 

ensino propriamente intelectual; preparar um novo professor para as funções mais 

amplas da escola” (NUNES, 2009). 

 
“O projeto de construção do Centro comportava quatro escolas-classe 
de nível primário para mil alunos cada, com funcionamento em dois 
turnos; uma escola parque, com sete pavilhões destinados às práticas 
educativas, onde os alunos completavam sua educação no turno 
alternado ao da classe. Aos alunos do centro era oferecido um dia 
completo de permanência em ambiente educativo.” (ALBERTO, 2009, 
p.125). 

 

O antropólogo Darcy Ribeiro propôs a formação escolar por meio de períodos de 

tempo integrais nas escolas públicas, no estado do Rio de Janeiro. Os Cieps (Centros 

Integrados de Educação Pública) promoveram a escolarização em período integral 

durantes a direção do governador Leonel Brizola. 

Para Ribeiro, a escola que optam pelo tempo integral são entendidas como uma 

forma mais completa de aprendizado, pois os alunos terão experiências políticas, 



 

 

 

 

democráticas, holísticas e humanizadas, além de estar alterando a tradição elitista e a 

substituindo pelo alcance do bem estar (BOMENY, 2009). 

Diferente do pensamento de Teixeira que entende o ambiente escolar de 

maneira bipartida, e composta por escolas/classe e escolas/parque, Ribeiro, deu origem 

a cerca de 500 prédios institucionais, chamados de Cieps. Nestes prédios institucionais, 

Ribeiro buscou reunir no mesmo ambiente todas as atividades educativas presentes na 

escola (COELHO, 2009). 

2.1 Direito a educação 

A educação é um sistema ininterrupto de aprendizagem de formação física e 

também psicológica do indivíduo. Para Hobbes, a educação do indivíduo é um processo 

que contribui para a formação da sociedade em si. 

Para que se possa entender o significado da aprendizagem segundo Vygotsky, 

será utilizada um trecho de Oliveira (1993), “o processo pelo qual o sujeito adquire 

informações, habilidades, atitudes, valores e etc. a partir do seu contato com a 

realidade, o meio ambiente e as outras pessoas”. 

A constituição federal diz a respeito das regras básicas que auxiliam na 

educação brasileira “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL). 

Pode-se afirmar, que a educação visa formar o indivíduo para a autonomia que 

vem do conhecimento, possibilitando uma melhor entendimentos de suas alternativas; 

desenvolvendo a cidadania, a integridade de seu direitos e também, conceber a 

dignidade do indivíduo, sendo o princípio primordial do estado brasileiro, de acordo com 

o Art.1º da Constituição Federal. 

Segundo Paulo Freire, se o trabalho educacional for realizado corretamente, a 

sociedade terá o que quer, uma educação de qualidade que consiga se modificar 

conforme a realidade se altere, assim, a educação, irá devolver os materiais retirados 

dos acontecimentos sociais, de forma atualizada, que após sua sistematização e 

organização, serão repassados aos indivíduos com o objetivo de construir uma 



 

 

 

 

pensamento críticos frente as realidades do mundo, dessa maneira, o homem não 

realizado totalmente, toma consciência de seus limites, e busca por meio da educação, 

tornar-se mais completo e individualizado. 

É importante ressaltar que somente o processo educacional proporciona a 

utilização e a atuação dos recursos físicos e psíquicos de ser humano, tendo 

capacidade para desenvolver seu próprio autoconhecimento, assim como o 

conhecimento do que está a sua volta, dos indivíduos que com ele convivem. 

Dessa forma, é possível identificar que a falta da educação, torna o indivíduo 

impossibilitado de desenvolver suas potencialidades individuais, fazendo com que ele 

seja visto pela sociedade como um “projeto interrompido”, por meio da falta de 

conhecimento existente no mesmo. Tal ato é designado como lamentável e vechamoso 

para a sociedade, afinal, para a popular não é somente um indivíduo qualquer, mas 

sim, um humano, cuja dignidade encontra-se ferida por não ter a possibilidade de se 

desenvolver por meio da educação. 

 

2.2 A Lei de Diretrizes e Bases de Nº 9394/96 define a organização e 

Funcionamento da Educação Brasileira. 

 

A política de Educação Nacional (1990), tem seu funcionamento definido 

legalmente, por meio da legislação educacional, que no Brasil, é Lei de diretrizes e 

bases da educação nacional (LDB), este define as normas gerais que devem ser 

seguidas quando se falas das políticas educacionais. 

A partir de1980, começou a ser utilizada a frase ‘Educação Básica’ ao discurso 

da Política Educacional. Evidenciou-se o destaque destinado a globalização da 

educação básica no registro das políticas educacionais durante o governo de Sarney, 

designando-o como, “Educação para todos: caminhos para mudança” (Brasil, 1995). 

A constituição de 1988, realizou uma modificação nas expressões escolares, 

deixando de existir o “ensino de 1ª e 2ª graus”, e dando lugar as novas denominações, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, creche e pré-escola. A Educação Básica tem por 

objetivo educar o aluno, garantindo sua formação básica, que é importante para o 

exercício da cidadania (Art.22, LDBN). 

 



 

 

 

 

“[...] a educação básica é aqui entendida como aquela que venha a 
possibilitar a leitura, a escrita e a compreensão da língua nacional, o 
domínio dos símbolos e operações matemáticas básicas, bem como o 
domínio dos códigos sociais e outras informações indispensáveis ao 
posicionamento crítico do indivíduo face a realidade. A educação básica 
extrapola os limites da ação meramente escolar e passa a compreender 
ações educativas para outros segmentos da população brasileira que 
não tiveram acesso a escolarização ou dela ficaram alejados 
prematuramente. Nesse sentido compreenderá também o atendimento a 
toda população jovem e adulta não escolarizada pelo ensino regular.” 
(BRASIL, 1985) 

 

Pode-se analisar a Educação Básica por meio da legislação, sendo relevante ao 

desenvolvimento do indivíduo, pois é a partir da educação básica que o indivíduo vai 

adquirir conhecimentos que são necessários para progredir e ser um cidadão de 

natureza crítica. 

No entendimento da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), Nº. 9394/96, existe duas 

dimensões de estrutura e direcionamento, o vertical, que são os níveis de ensino, como 

a educação básica (escolas) e ensino superior (faculdades/universidades), e o 

horizontal, que é a modalidades do ensino, como a educação de jovens/adultos, a 

educação profissional/especial. 

A Educação Básica foi elaborada e desenvolvida em 3 fases; a educação Infantil, 

o Ensino Fundamental, e o Ensino Médio. No Art. 29, a Educação Infantil é definida 

como primeira fase. 

O Ensino fundamental está inserido na segunda fase da educação Básica, ponde 

visa a formação básica do indivíduo, essa formação é exercida por meio da efetivação 

de alguns requerimentos. 

 

“I. Desenvolvimento da capacidade de aprender tendo como meio básico 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. II. A compreensão do 
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade. III. O desenvolvimento 
da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. IV. O 
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.” 
(LDB nº. 9394/96 Art. 32, I a IV). 

 

É necessário ressaltar que o ensino fundamental por ser obrigatório e gratuito, 

garante a participação para todos os indivíduos que não tiveram acesso até os 14 anos, 



 

 

 

 

o poder público tem um compromisso com a população, cabendo a ela, exigir o acesso 

ao ensino público se assim for o desejo do indivíduo. No enteando, mesmos sendo um 

direito, não há como exigir tal ação da educação infantil, assim como ao ensino médio. 

O Ensino médio, faz parte da terceira fase da Educação Básica. Para indivíduos 

com 15 a 17 anos, segundo a Constituição Federal (1988), que prevê o gradual 

aumento da obrigatoriedade e também gratuidade do ensino médio como dever 

estadual.  

Segundo Vieira, (2001), diante das alterações do estado e de uma modificação 

das obrigações sociais, tal artigo é redigido na Emenda constitucional, como gradual 

globalização do ensino médio público. Assim, ao reescrever o termo de obrigatoriedade, 

o estado passa a ser responsável pela globalização o ensino médio público. 

Quando falamos da educação superior, é evidente sua importância para o 

desenvolvimento educacional do indivíduo, assim como sua necessidade para o 

mercado de trabalho. Entretanto, não são todos que tem acesso a ela, afinal, ela se dá 

por meio de uma seleção ou financiamento, fazendo com que muitos não consigam. 

2.3 A importância da educação na transmissão do saber e na formação do cidadão 

O termo “educação” vem do latim “educere”, que tem como significado extrair, 

tirar ou devolver, representando a formação do homem no decorrer de sua via orgânica. 

Com isso, acredita-se que o indivíduo tem uma essência social, funcionando como 

mão-de-obra e da consciência social. 

Segundo Emile Durkheim, um dos criadores da sociedade moderna, pode-se 

compreender melhor a educação como: 

 

“A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as 
gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social; 
tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política 
no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente se 
destina” (DURKHEIM apud BRANDÃO,1997 p.71). 

 

Dessa forma, a educação era usada como ferramenta para diferenciar classes 

sociais, contribuindo para a construção do homem modelo para a sociedade. A 



 

 

 

 

educação ajudava na formação do homem que a sociedade exigia, entretendo, 

primeiramente estava a política educacional. Para se compreender melhor essa 

diferença, Martins (1993) diz que: 

 

“A política educacional é um dos instrumentos para se projetar a 
formação dos tipos de pessoas de que uma sociedade necessita. Ao 
contrário da educação, que ajuda a pensar tipos de homens e mulheres, 
a política educacional ajuda a fazer esses tipos, definindo a forma e o 
conteúdo do saber que vai ser passado de pessoa a pessoa para 
constituir e legitimar seu mundo, e visando, com isso, assegurar a 
sobrevivência dos tipos de sociedade.” (MARTINS, 1993) 

 

A citação a cima, evidencia que as políticas educacionais, demostrando que 

estas, tem grandes intenções, esclarecendo qual o perfil do indivíduo que a sociedade 

procura para o futuro. Com isso, pode-se afirmar que existe uma ligação entre as 

políticas educacionais e as ideologias, promovendo a representação social das 

principais ideologias. Por consequência, a educação irá projetar, segundo a autora 

Martins, “robôs humanos”. 

Quando se define a política educacional, é se pensando nos indivíduos atuais e 

os do futuro, é pensar também nas questões sociais, cívicas e individuais que precisam 

ser implementados para que haja na sociedade mais harmonia e solidariedade. 

Entender as políticas educacionais, sem obstáculos, representa sua evidenciação, por 

meio das funções camufladas, assimilando as condutas que são desejadas e também 

por gestos e valores. Entretanto, não se pode influenciar no desenvolvimento da 

iniciativa e da reflexão individual. 

Na contemporaneidade, a política educacional realiza a promoção da 

socialização, assegurando ao indivíduo a adaptação ao processo de divisão do 

trabalho. A técnica de socialização condiz com as atitudes ansiadas pelas 

organizações, sendo elas; a pontualidade, eficiência, capacidade de seguir instruções, 

escolaridade, confiabilidade, portar-se educadamente. No entanto, tais características 

precisam ser repensadas pela população, sendo fundamental recuperar dentro da 

educação o incentivo para a realização de reflexões (MARTINS,1993). 

 Quando se pensa na educação e política educacional, não é somente sobre 

projetar indivíduos modelos que a sociedade espera, é também, uma ferramenta para o 

desenvolvimento pessoal, que leva a uma competitividade social. 



 

 

 

 

 

2.4  Implicações contemporâneas na educação  

 

A algum tempo, a educação pública sofre com cortes em orçamentos, 

inviabilizando a construção de ambientes escolares adequados e que supram as 

exigências da sociedade, e consequentemente, colaboram para o abandono e a má 

formação do indivíduo. Entretanto, não é somente devido a uma boa estrutura, que fará 

com que os alunos tenham uma boa educação, que haja um salto na qualidade, mas, 

pode-se disser que tal elemento pode contribuir para o interesse e conforto do aluno. 

Atribuir aos mestres e educandos, a responsabilidade pela grande devassidão 

educacional, é submeter a culpa a quem é inocente. O sistema social vigente, 

precisaria demostrar compromisso em realizar investimentos na área, com o objetivo de 

tronar a sociedade mais humanizada, e não atribuir o pouco investimento e qualidade 

de ensino aos professores e equipe educacional. 

Por meio dos projetos de economia educacional no Brasil, as instituições 

educacionais passaram a ser vistas como um domínio privilegiado pela elite; não por 

meio de investimento financeiro, mais pela precarização de instituições das elites 

populacionais com menores condições financeiras.  “A escola é uma instituição social 

que mediante suas práticas no campo do conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, 

por sua desqualificação, articula determinados interesses e desarticula outros” 

(FRIGOTTO, 2010).  

Dessa forma, concorda-se com a afirmação feita por Rubem Alves (2008), “As 

escolas existem para transformar crianças que brincam em adultos que trabalham”. 

Deve-se ensinar para crianças, em especial, que estão no ensino fundamental, algo 

que tenha significado para suas vidas, não somente para a realização de provas 

escolares. Assim, pode-se realizar um trabalho que desenvolva uma educação de 

qualidade em todas as turmas e séries escolares. 

 



 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

O Direito à educação, assim como foi visto, trata-se de um direito fundamental, 

previsto no artigo 6º da Constituição Federal. 

Precisa-se haver consciência de que toda luta ocorrente no Brasil visando uma 

educação para todos, representa a afirmação de que este país é uma república. 

Espera-se por meio dessa luta assegurar a efetivamente e a igualdade. 

A democratização do ensino foi base para o retorno da democracia educacional, 

que além de levar permanecia escolar, e disponibilizar uma boa educação, acarretou 

direitos de participação para alunos, professores demais funcionários. 

O âmbito escolar, deve dessa maneira, destacar o educando como sujeito central 

de deste segmento educacional, tal posicionamento decorre devido ao engajamento 

dos estudantes em performances escolares, por meio da aprendizagem, conhecimento 

e liderança de ensino. 
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