
ILUMINISMO E ESCOLA NOVA: 

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DA AUTONOMIA

Rodinei Balbinot
rbalbinot@upf.br

Universidade de Passo Fundo - UPF
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Quando neste texto uso o termo iluminismo me refiro à versão kantiana, considerada em relação ao conceito

de autonomia proposto por Rousseau no Emílio. 

Para Kant
O iluminismo é a  saída do homem da menoridade de que ele próprio é culpado.  A  menoridade  é  a
incapacidade de se servir do entendimento sem a  orientação  de  outrem.  Tal  menoridade  é  por  culpa
própria se a sua causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se
servir de si mesmo sem a orientação de outrem (KANT, 1995, p. 11. Grifo do próprio texto). 

A formulação kantiana do conceito de iluminismo está nas trilhas da proposição rousseauniana do conceito de

autonomia, qual seja: 
(...) considerai primeiro que, querendo formar o homem da natureza, não se trata por isso de fazer dele
um selvagem e de relegá-lo ao fundo dos  bosques, mas, envolvido no turbilhão  social,  basta  que  ele
não se deixe arrastar nem pelas  paixões  nem pelas  opiniões  dos  homens;  veja  ele  pelos  seus  olhos,
sinta  pelo  seu  coração;  não  o  governe  nenhuma  autoridade,  exceto  a  de  sua  própria  razão”
(ROUSSEAU, 1999, p. 339. Grifo meu).

O  ideário  pedagógico  iluminista  do  século  XVIII  sustenta-se  no  esclarecimento  racional  como  condição

essencial da autonomia. A formação humana estaria voltada para o uso da própria razão sem a orientação de outrem.

Supõe,  portanto,  ao  mesmo  tempo,  um conceito  forte  de  razão  e  um conceito  forte  de  sujeito.  A  filosofia,  neste

aspecto, seria a área de conhecimento de maior afinidade com a pedagogia. 

Pretendo,  neste  texto,  analisar  as  possibilidades  pedagógicas  da  autonomia  considerando,  de  um lado,  o

iluminismo de Rousseau e Kant e, de outro, o movimento da escola nova no Brasil. Muito embora, a formulação do

princípio da autonomia seja praticamente a mesma, a saber, a capacidade de pensar e orientar-se por conta própria,

a base de sustentação não é a mesma e conduz a perspectivas pedagógicas diferenciadas. Esta a minha hipótese.

Dentre  a  geração  de  intelectuais  brasileiros  da  primeira  metade  do  século  XX  destacam-se  os  que  se

dedicaram a  pensar  a  educação,  entre  os  quais  estão  os  pensadores  do  chamado  movimento  da  escola  nova.

Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Almeida Junior e Anísio  Teixeira  talvez sejam os  seus  representantes  mais

conhecidos. 

Em Introdução ao estudo da escola nova, Lourenço Filho assinala que a origem do movimento está ligada,

de modo geral, a duas séries de fatores: o aumento do número de escolas e o interesse especulativo pela infância (Cf.
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p. 18). Os signatários deste movimento não cansaram de pôr  a  educação  no  nível mais  alto  das  preocupações  da

sociedade. Fernando de Azevedo inicia o Manifesto dos pioneiros da escola  nova,  publicado  em 1932,  dizendo

que na “hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação” (p. 59). 

O uso do termo escola nova, desta forma, esteve inicialmente ligado às tentativas de renovação  da  escola,

no último quarto do século XIX e início do século XX. Usava-se o termo para marcar a necessidade de uma escola

que fosse diferente das que existiam. Guardava na sua versão de crítica à escola tradicional, a intenção de construir

uma nova  escola,  a  partir  de  um novo  conceito  de  educação.  Isso  se  vê  mais  nitidamente  na  importância  dada  à

tematização da infância.

Até então a “criança tinha importância nos costumes e nas leis, não, porém, no domínio do saber, mediante

pesquisas das condições reais de seu crescimento e adaptação social” (LOURENÇO FILHO, p. 19). Não é preciso

muito esforço para perceber aqui um dos aspectos do ideário pedagógico iluminista, principalmente  de  Rousseau e

Kant, que pensam a educação por  fases,  associando-a  ao  processo  de  desenvolvimento  humano.  A infância  seria

uma destas fases e exigiria uma teorização própria.

Ao  dar  ênfase  ao  desenvolvimento  humano  e  à  importância  da  compreensão  de  cada  fase  em particular,

desloca-se a centralidade da educação da ação do mestre no ensino, para o processo de aprendizagem, fazendo jus

à revolução copernicana proposta por Kant na  Crítica  da  razão  pura,  que  põe  o  sujeito  no  centro  do  processo

gnoseológico: “a  razão  só  entende  aquilo  que  produz segundo  os  seus  próprios  planos;  que  ela  tem de  tomar  a

dianteira com princípios, que determinam os seus juízos segundo leis constantes e deve forçar a natureza a responder

às  suas  interrogações  em vez de  se  deixar  guiar  por  esta”  (KANT,  1994,  p.  18).  Segundo  Lourenço  Filho,  do

“interesse em regular as atividades dos mestres, ou do ato unilateral de ensinar, impondo noções feitas, passou-se a

procurar entender os discípulos no ato de aprender” (p.19). 

Muito  embora  a  importância  pedagógica  da  diferenciação  das  fases  do  desenvolvimento  humano  e  o

deslocamento do objeto para o sujeito da educação possam ser idéias reclamadas ao iluminismo, os fundamentos da

compreensão dos conceitos de desenvolvimento humano e de sujeito, propugnados pelos autores da escola nova,

são buscados nas pesquisas experimentais da biologia e da psicologia, principalmente. 

A biologia  e  a  psicologia  são  apontadas  por  Lourenço  Filho  como  áreas  de  destaque  nas  pesquisas  que

vinham a contribuir para a renovação do conceito de infância. Da biologia vinham três ordens de contribuições: a) “a

legitimidade  do  modêlo  evolutivo  na  compreensão  da  natureza  humana;  b)  a  continuidade  do  processo,  em

períodos e fases, que se podem descrever e caracterizar de modo objetivo;  c)  a  unidade  do  processo  evolutivo.

Não é só o corpo que evolve crescendo e amadurecendo, mas todas as capacidades funcionais” (p. 51-52. Grifo do

autor).  O  autor  enumera  também três  contribuições  das  pesquisas  no  interior  da  psicologia:  a)  “descrição  das

variações  psicológicas  através  das  idades;  b)  caracterização  objetiva  das  semelhanças  humanas  e  das  diferenças

individuais; c) criação de um modelo explicativo genético-funcional” (p. 63, 67, 72. Grifo meu).

As idéias-chave e correlatas da contribuição da biologia e da psicologia poderiam ser buscadas nos  termos

modelo evolutivo e modelo explicativo, respectivamente. Há uma crença subjacente à argumentação de Lourenço

Filho que as pesquisas experimentais, objetiva e quantitativamente falando, poderiam descobrir um modelo evolutivo
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padrão do organismo humano (biologia) em cada fase de seu desenvolvimento. A explicação teleológica da natureza

humana, como direcionada a um fim, que percorreu a história da filosofia desde Aristóteles, posta em questão  pela

noção  de  organismo  auto-organizado,  permite  às  pesquisas  experimentais  avançar  na  pretensão  de  descobrir,

objetivamente, as necessidades e os impulsos do organismo humano. A educação, por seu turno, teria uma descrição

objetiva do modelo evolutivo-padrão da natureza humana, sobre o qual poderia intervir também objetivamente. Daí a

conclusão do autor de que “alcançar as razões determinantes da ação humana será penetrar a natureza do homem e

da vida social, e, portanto, melhor compreender as expressões da cultura e sua direção” (p. 76. Grifo meu).  

A  psicologia  experimental,  aliada  da  biologia  neste  caso,  preocupar-se-ia,  então,  com a  criação  de  um

modelo  explicativo  genético-funcional  do  comportamento  humano.  “Em  face  do  material  descritivo  obtido,

separaram-se períodos evolutivos na vida infantil, cada qual a exigir cuidados especiais” (p. 65). Seria possível, por

um  lado,  “falar  de  normas  de  idade;  ou,  em  têrmos  práticos,  de  padrões  de  comportamento,  típicos  ou

representativos das crianças de tantas semanas, tantos meses, tantos anos. Além da similaridade  do  físico  em cada

idade...” (p. 67); e, por outro, descobrir diferenças individuais em cada grupo. O próprio autor indica que, dentro de

uma tal concepção, o educador assume uma função cooperativa de auxílio à natureza (p.67) para o ajustamento

individual (p. 86). A noção de ajustamento individual entreve uma dupla perspectiva dos renovadores no que se

refere  à  relação  entre  ciência  experimental  e  educação.  Consideravam,  de  um  lado,  as  pesquisas  científicas

experimentais  como  auxílio  essencial à  ação  educativa,  inclusive  fornecendo  dados  objetivos  no  que  se  refere  à

compreensão  de  organismo  e  desenvolvimento  humano.  De  outro  lado,  percebiam  o  aspecto  subjetivo  do

comportamento humano, a partir do qual, em última instância, o indivíduo é quem decide sobre seu comportamento.

Os  renovadores  estão  diante  de  uma  aporia  pedagógica,  qual  seja:  considerar,  simultaneamente,  no  processo

educativo o caráter experimental-objetivo e o caráter propriamente ético-subjetivo da ação humana. Penso que esta

hipótese ficará mais evidente com a reprodução de uma fala de Fernando de Azevedo e, em seguida, com algumas

observações acerca do método das pesquisas experimentais.

Em Teoria e experiência educativa, Fernando de Azevedo fornece um belo exemplo do dilema enfrentado

pela escola nova. 
Tenho  meditado  muito  sobre  o  problema  das  relações  entre  educação  e  ciência,  entre  educação  e
técnica.  De  um lado,  o  autor  diz:  (...)  quanto  mais  profundamente  faço  descer  a  sonda  da  minha
investigação, mais  me convenço de  que,  por  mais  apuradas  que  sejam as  técnicas  de  ensino  e  mais
racionais os procedimentos na arte de educar, o que permanece no centro do problema educativo e das
relações  entre mestre e discípulo, entre educador e educando, é ainda o ‘elemento humano’. De outro
lado, não deixa de mostrar que (...) numa época em que (...) a educação se organiza e se aparelha para
uma sociedade de massas  e o  contato se estabelece menos  com indivíduos, isolados  ou em pequenos
grupos, mas com essas ‘entidades coletivas’ que chamamos classe;  em que a expansão quantitativa de
escolas de todos os tipos e graus  não só agrava os  problemas  existentes  mas  cria novos  problemas, a
educação  não  poderá  subsistir  nem  desenvolver-se  se  não  fôr  apoiada  numa  sólida  armadura
administrativa e na amplitude e na segurança de um largo e vigoroso equipamento cultural-científico, de
técnicas, de pesquisas e de planificação (211-212).

Veja-se, pois, que não se pode, sem mais, dizer que os escolanovistas defendem uma educação baseada na

ação técnica, em que o docente seria apenas um instrumento. Contudo, não se poderia dizer, da mesma forma, que

defendem uma ação educativa centrada no “elemento humano”. Há, aqui, uma questão interessante para a filosofia da
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educação: quais  as  condições  de  possibilidade  de  se  pensar  a  educação  e  a  pedagogia,  de  um lado,  como  ação

técnica e, de outro, como interação? Importa, ainda, uma referência ao  método  que  fundamenta  os  procedimentos

das pesquisas experimentais da biologia e da psicologia. Creio que a tensão expressa acima ficará bem mais evidente

a partir disso.

De modo geral, o método experimental baseia-se na observação, na coleta de dados e  na  possibilidade  de

uma recriação do fato para poder variar o meio e intervir na sua evolução. É preciso dizer de antemão que se a ação

humana  for  compreendida  como  passível  de  enquadramento  em  leis  estanques  e  objetivas  a  potencialidade

pedagógica do método experimental não encontra precedentes na história da educação. Estaria à mão do ser humano

o  instrumento  necessário  para  que  ele  se  libertasse  de  toda  a  forma  de  princípio  externo.  A  descoberta  do

desenvolvimento do organismo e comportamento  humanos  seria  a  chave  da  intervenção  pedagógica.  A autonomia

teria, pois, sustentação objetiva na ciência. Muito embora se mantenha ainda ligada a um conceito forte de razão, a

autonomia  não  suportaria  um conceito  forte  de  sujeito.  Ou seja,  ela  seria  mais  um esforço  de  ajustamento  a  um

padrão de desenvolvimento e menos a capacidade de auto-orientação. Pode-se justificar, no extremo desta posição,

a razão procedimental. 

O critério que atribui cientificidade ao método das pesquisas experimentais é o da busca de  constantes  que

evidenciem características gerais nos próprios fatos observados. “A medida há de referir-se  a  padrões  colhidos  da

própria  observação  dos  fatos  ou  à  freqüência  com que  êles  se  apresentem entre  muitos  indivíduos.  Por  outras

palavras, será preciso recolher dados, sistematizá-los e concluir pela existência de valores representativos para cada

grupo que se considere” (LOURENÇO FILHO, p. 69). O  autor  mostra  certa  evolução  entre  o  que  denomina  de

compreensão mecânica e compreensão dinâmica nas pesquisas que buscam a ‘criação de um modelo explicativo

do  comportamento  humano’.  A compreensão  mecância  refere-se  especificamente  à  proposta  comportamentista

clássica  estímulo-resposta,  que  trata  o  comportamento  humano  pela  descoberta  das  variáveis  independentes

(postas pela própria natureza ou meio) e as variáveis dependentes (aplicadas pelo observador). A conclusão é que

em determinadas  situações  ou  aplicadas  determinadas  variações  têm-se  tais  e  tais  respostas.  A  compreensão

dinâmica,  por  sua  vez,  considera,  além das  variáveis  independentes  e  dependentes  as  variáveis  adicionais,  que

dizem “respeito a condições intrínsecas do indivíduo” (p. 74). As  variáveis  adicionais  são  inclusas  principalmente

nas pesquisas com os seres humanos, que se revelam como seres interativos e criativos. Se a compreensão mecânica

fecha a educação ao  círculo  instrumental estímulo-resposta,  a  compreensão  dinâmica  permite  ao  educador  intervir

pelas  variáveis  adicionais,  motivando  os  indivíduos  a  ações  criativas.  Admite,  portanto,  a  incontrolabilidade  do

comportamento  humano.  Organismo  e  comportamento  humanos  não  são  objetivamente  controlados  por  leis.  A

capacidade  humana  de  criar  reduz  a  possibilidade  de  controle  experimental,  mas  não  destrói  a  potencialidade

pedagógica do método científico. Restam, ainda, os recursos subjetivos de intervenção. 

Ao expor a forma de argumentação de Lourenço Filho, penso, reforço a hipótese que venho propondo  até

aqui,  de  uma  relação  de  tensão  entre  as  possibilidades  objetivas  de  intervenção  no  organismo  e  comportamento

humanos e a imprevisibilidade das ações humanas. A autonomia, enquanto  princípio  pedagógico,  não  fugiria  a  esta

tensão.  Por  isso,  os  renovadores  buscam  na  psicologia,  na  sociologia  e  na  filosofia  recursos  subjetivos  de
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intervenção,  como  complemento  necessário  aos  recursos  objetivos.   Os  principais  recursos  de  intervenção,  na

argumentação de Lourenço Filho, são: motivação, aprendizagem e personalidade.

Motivação.  A importância  da  motivação  nos  processos  formativos  não  é  uma  descoberta  da  psicologia

moderna. A motivação  se  relaciona,  de  um lado,  à  vontade,  às  paixões  e  aos  desejos  e,  por  este  viés,  pode  ser

compreendida  como  potência  do  sujeito.  De  outro  lado,  refere-se  a  processos  de  intervenção  externa  e

direcionamento  das  ações  por  outrem,  através  de  estímulo,  não  do  uso  da  força.  As  pesquisas  experimentais  da

biologia e da psicologia, porém, permitem pensar a motivação sob novos ângulos. Boa parte da tradição pedagógica

imediatamente anterior às ciências experimentais modernas trata a motivação em relação à idéia de natureza humana

decaída. A motivação se situaria na esfera humana do incentivo de ajustamento a um suposto estado perfeito.

A  motivação,  a  partir  das  pesquisas  da  psicologia  experimental,  também  é  vista  como  um  recurso  de

intervenção, mas em uma compreensão bem diferenciada de natureza humana. É um recurso subjetivo para ajudar a

natureza  humana  a  realizar-se  a  si  própria.  Entende-se  que  organismo  e  comportamento  humanos  tenham  um

princípio interno de auto-organização (biológico) e auto-governo (psicológico) e que a intervenção pedagógica possa

ser realizada sob dados descobertos objetivamente, como auxílio à natureza.

Aprendizagem. É também a partir  da  compreensão  dinâmica  do  modelo  explicativo  do  comportamento

humano  que  se  pode  pensar  na  idéia  de  aprendizagem.  A  “aprendizagem  se  caracteriza  como  variação  do

comportamento por efeito da experiência” (LOURENÇO FILHO, p. 88). As noções de organismo auto-regulado e

de natureza humana como comportamento, permitem levar adiante a relação estímulo-resposta a partir da geração de

situações  motivadoras.  A  idéia  básica  está  em  gerar  experiências  que  mobilizem  tanto  o  organismo  como  o

comportamento  de  determinados  indivíduos  em torno  de  processos  de  aprendizagem.  Os  indivíduos  buscariam o

conhecimento  pelo  seu próprio  interesse  já  que  ele  seria  percebido  como  necessidade  e,  por  isso,  desejado.  O

esquema segue o seguinte ritmo progressivo: situação motivadora-experiência de aprendizagem-situação motivadora.

O  desenvolvimento  do  organismo  e  do  comportamento  humano  seguiria  modelos-padrão.  Mas  o  comportamento

humano  propriamente  dito  seria  orientado  pela  aprendizagem.  Por  isso  a  possibilidade  de  direcionamento  e  de

ajustamento. Não se poderia falar, aqui, de modo estrito, em condicionamento, já que haveria uma interação entre o

educando e as situações motivadoras organizadas pelo educador.

Personalidade. O que se disse da motivação e da aprendizagem deve ser considerado também aqui. Assim,

deve-se falar em constituição da personalidade em vez de somente personalidade. O “objetivo central da educação é

formar  personalidades,  desenvolvê-las  e  aperfeiçoá-las”  (p.  104).  A  escala

motivação-aprendizagem-personalidade  pode  ser  percebida  como  uma  espécie  de  roteiro  imaginário  da  ação

educativa. 

Penso  que  a  questão  anteriormente  feita  sobre  as  condições  de  possibilidade  de  se  pensar  educação  e

pedagogia,  simultaneamente,  como  ação  técnica  e  interação  pode  ser  reposta  aqui  com  mais  propriedade.  A

autonomia teria de ser tratada na relação de duas dimensões: a experimental-objetiva e a ética-subjetiva. 

Embora em Lourenço Filho e Fernando de Azevedo apareça a tentativa de discutir com as ciências (biologia,

psicologia e sociologia) e de propor uma visão própria da educação, seria muito precipitado e até mesmo contrário
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às  pretensões  dos  autores,  propor  a  partir  daí uma  filosofia  da  educação.  Pode-se  ver  isto  com mais  nitidez  em

Anísio Teixeira. 

Para Teixeira, a  escola  brasileira  tradicional se  fundamentava  em três  premissas  basilares: a)  a  “corrupção

intrínseca da natureza humana”; b) a visão da “atividade humana, em si, como simples meio de atingir o bem”; c) o

esforço em “dar aos princípios um caráter  extra-humano  ou,  pelo  menos,  puramente  espiritual ou ideal” (2000,  p.

130, 136 e 148). Contra isso o autor propõe novas premissas, quais sejam: aa) “A natureza humana não é mais que

a matéria-prima, nem boa nem má, que fornece as condições e os limites para a ordem social. A ordem social é um

produto humano” (Idem, p. 135); bb) “o que dirige a atividade humana? (...) Os próprios impulsos e desejos de seu

organismo. Esses é que são os agentes estruturais de sua atividade” (Idem, p.139); cc) “a moral para ser eficiente e

progressiva tem que se fundar, como qualquer outra ciência, na experiência humana” (Idem, p. 148).

A questão  a  enfrentar,  diz respeito  aos  fundamentos  da  filosofia  da  educação  anisiana.  “A  educação  nos

apareceu como conseqüência do aparecimento da inteligência, que, por intermédio da experiência, reorganiza e refaz

a vida, em todos os seus aspectos” (TEIXEIRA, 2000, p. 109).  Limito-me à  exposição  de  apenas  três  conceitos

centrais do autor, a saber, inteligência, educação e experiência.

Inteligência é a “qualidade que assumem certas ações e reações de se verem a si mesmas, acompanhando a

própria  história  ou  processo,  percebendo  os  seus  termos  e  relações  e  tornando-se,  deste  modo,  capazes  de

reproduzi-los em novas combinações, para novos ou idênticos  resultados” (Idem,  p.  98).  Inteligência,  pois,  é  algo

próprio da natureza humana, concebida por Teixeira como tendência de se realizar a si mesma (Cf. Idem, p. 19). Ao

ser humano, é possível negar a tendência de auto-realização. Daí a necessidade humana da educação.

Educação. “O esforço  da  natureza  para  se  governar  outra  coisa  não  é  senão  educação,  no  sentido  mais

amplo do termo” (Idem, p. 98. Grifo do autor). A natureza humana está exposta  ao  seu próprio  fracasso  se  o  ser

humano fracassar na tarefa da educação. O ser humano, neste aspecto, é o único ser desprovido intrinsecamente de

todos os meios de direcionar a sua existência e, por isso também, o único ser com a possibilidade de dar a ela  um

curso consciente. A educação é o “permanente esforço de redireção da própria natureza. É a natureza na sua grande

aventura de ordem, de utilidade e de beleza, em uma permanente reconstrução de si mesma. Educação é a natureza

que se faz arte” (Idem, p. 100). 

Experiência. A experiência enquanto meio da inteligência, somente é  possível ao  ser  humano.  Veja-se  um

exemplo muito ilustrativo do próprio Teixeira. 
Combinações especiais da atmosfera deflagram uma faísca elétrica. O raio alcança a árvore. A natureza
está  em sua  fase  de  acidente.  Na  fase  animal,  entretanto,  a  natureza  se  retrai,  foge  e  se  protege.  A
natureza  conquista  um novo  arbítrio  ou  uma  nova  liberdade,  para  fugir  à  fatalidade  do  acidente.
Atingida a fase intelectual, a natureza não somente se retrai, foge e se protege, mas  se examina, inquire,
observa,  experimenta  novas  combinações  dos  seus  elementos  e  prevê,  fazendo  surgir  uma  nova
natureza que se subjuga, se regula a si mesma e se modifica (Idem, p. 99).

A argumentação de Teixeira mantém-se no nível da tensão. Não resolve e parece não  pretender  resolver  a

relação entre ação técnica e interação na pedagogia.  Está  na  base  de  sua  filosofia  da  educação  uma  aproximação

possível entre filosofia, ciência e educação. As possibilidades pedagógicas da autonomia deveriam ser  pensadas  no

interior  do  diálogo  entre  as  ciências.  Em outras  palavras,  a  autonomia  seria  uma  possibilidade  efetiva  da  natureza
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humana, mas sempre exposta à aporia entre o  aspecto  experimental-objetivo  e  o  ético-subjetivo  da  ação  humana.

Razão procedimental e razão emancipatória não seriam disjuntivas nos processos pedagógicos. 
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Notas
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