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Este artigo discorre sobre a retrospectiva histórica da educação brasileira, começando no 
período colonial, passando pelo imperial, republicano até os dias atuais, enfatizando suas 
perspectivas e tendências para o século XXI e discutindo as relações de poder pelas quais 
perpassam todas as atividades educativas tanto de ensino como de aprendizagem.  
 
Para isso, além dos documentos legais, analisamos as contribuições de Jacques Delors como 
elementos para compreender o que se propõe como relações sociais e interpessoais no 
contexto escolar, o que se destaca como medidas eficazes para a ascensão da escola nesse 
século e a conexão do indivíduo com outros e com o meio no qual se encontra inserido.  
 
Deste modo, o educando desempenha papel de cidadão ativo, desenvolvendo as competências 
básicas exigidas para sua inserção na sociedade do conhecimento com autonomia, capacidade 
de fazer escolhas e de tomar decisões.  
 
Palavras – chave: escola – educação – tendências da educação – valores sociais.   
 
This article discourses on the historical retrospect of the Brazilian education, starting in the 
colonial period, passing for the imperial, the republican one until the current days, emphasizing 
their perspectives and tendencies for the XXI century and discussing the relations of power for 
which the educative activities passes by both from education and from learning.  
 
Then, beyond some  legal documents, we analyzed Jacques Delors’ contributions as elements 
to understand what it is considered as social and interpersonal relations in the school context, 
what it is detached as an efficient means for the ascension of the school in this century and the 
connection of the individual with others and the way in which he is inserted.  
 
In this way, the educating play the role of active citizen, developing the basic abilities 
demanded for his insertion at the society of the knowledge with autonomy, capacity to make 
choices and to take decisions. 
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1- Considerações iniciais: 
A educação, a escola e a cidadania são temas que não podem ser pensados de forma abstrata, 
nem desconectados um do outro, pois ao longo da história da humanidade esses aspectos 
sofreram várias mudanças tanto na sua concepção quanto na sua prática, mas, mesmo assim, 
um deles, a escola, é um espaço de construção e re-construção da cidadania, por excelência. 
 
As competências que são atualmente exigidas dos cidadãos quais sejam a maior capacidade de 
abstração e de raciocínio, a maior capacidade de tomar decisões, de trabalhar em equipe, de 
assimilar mudanças, de agir de forma criativa, de exercer a autonomia, de praticar a 
solidariedade, de acolher e respeitar as diferenças, são construídas mediante um processo 
sistemático, contínuo e realizado em tempo próprio, sendo a escola espaço privilegiado de 
desenvolvimento dessas competências. 
 
Nessas condições, a escola, como instituição fundamental, prepara o indivíduo para a vida e 
deve atender às demandas de formação do ser na qualidade de cidadão capaz de operar na 
sociedade com competência, autonomia, flexibilidade e responsável pelo desenvolvimento das 
capacidades necessárias à vida no mundo letrado, científico, tecnológico e globalizado. 
 
 
2-Retrospectiva histórica da educação no Brasil: 
A escola pública chegou ao Brasil através dos padres jesuítas. A educação era de caráter 
catequético. O currículo da escola era totalmente diferente da vida do povo e acessível apenas 
a uma minoria que estudava latim, gramática, retórica e filosofia. 
 



Em 1758, os jesuítas foram expulsos do Brasil e a ausência destes provocou o surgimento dos 
professores leigos. Já na primeira metade do século XX é que surgiram as primeiras Escolas 
Normais do Brasil: em 1835, em Niterói; em 1837, na Bahia; em 1845, no Ceará e, em 1846, 
em São Paulo. 
 
Em 1900 e 1920, 75% da população era formada de analfabetos, com mais da metade da 
população acima de 15 anos excluída da escola. Nessa época a qualidade da educação já era 
questionada porque era limitada a uma escola de ler e escrever, e porque o ensino era 
desatualizado, constituído das antigas aulas régias. 
 
Na década de 30, com o início da industrialização brasileira, começou a expansão da escala 
primária, a qual tinha como objetivo ensinar a ler, escrever e contar.  
 
Ocorreu também nessa década, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que traduzia o 
pensamento dos educadores brasileiros da época: a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino 
público, a reorganização interna das escolas, o redirecionamento dos padrões didáticos e 
pedagógicos, a formação de classes mistas, a desvinculação entre a educação escolar e a 
educação religiosa, descentralização do ensino e a autonomia para a função educativa. 
 
Com a expansão do sistema capitalista nos anos 50, a necessidade de se ter mão de obra mais 
qualificada provocou a ampliação do ensino médio e na década de 60 a principal função da 
escola era a preparação de jovens para o trabalho. No final da década de 60 e durante os anos 
70, mesmo com o desenvolvimento do processo de industrialização do Brasil e a ênfase no 
desenvolvimento econômico, a educação sofre as conseqüências do Regime Militar.  
 
Durante esse período, qualquer movimento popular em oposição ao governo foi reprimido ad 
corpus pela violência e foi instituída a Lei Nacional de Diretrizes e Bases, nº  4.024/71, que 
estabelecia como função da escola a formação educacional do indivíduo de cunho 
profissionalizante e com isso esperava-se que a educação contribuísse, efetivamente, para o 
aumento da produção brasileira na área industrial. 
 
Em 1996 é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional, Lei 9.394/96, que dispensa 
atenção particular à gestão escolar, na iminência de se obter a eqüidade, a universalização da 
educação básica e, simultaneamente, a elevação dos índices da qualidade do ensino público. 
 
3-A educação contemporânea: 
 
Atualmente, estamos inseridos num meio onde o processo de globalização das relações 
econômicas, políticas e culturais e o amplo desenvolvimento científico e tecnológico para a 
humanidade é imprescindível. Com isso, percebemos que a educação é a estratégia mais eficaz 
para o desenvolvimento intelectual e social do indivíduo e é na escola onde estas relações 
promovem ações pessoais em prol do coletivo, as quais conectam o indivíduo ao meio e a 
outros indivíduos.  
 
Atendendo a essas exigências, os documentos legais são respaldados pela contribuição de 
Jacques Delors et allii (2003), cuja proposta remete a relações sociais e interpessoais 
implantadas no âmbito escolar através dos quatro pilares da educação sejam mecanismos 
capazes de promover a eqüidade e a cidadania. 
 
Dessa forma, o relatório da UNESCO apregoa que o educando será cidadão ativo, ou seja, terá 
ampla participação do mundo social, do trabalho e da política, e desenvolverá as competências 
básicas exigidas para inserção na sociedade em todas as dimensões. Esse é o perfil do jovem 
que queremos e o desafio para a educação no século XXI. 
 
4-Tendências da educação para o século XXI: 
 
No intuito de aprovar os desafios da educação, o relatório de Jacques Delors (2003), 
“Educação: um tesouro a descobrir”, que aponta quatro pilares básicos essenciais, dispostos 
adiante, remetendo a um novo conceito de educação, e surgem como mecanismos 



indispensáveis à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça 
social.  
 
• Aprender a conhecer – Tem como objetivo conciliar uma cultura geral, suficientemente 
ampla, com a necessidade de aprofundamento em áreas específicas de atuação. Isto significa: 
aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo 
de toda a vida.  
 
• Aprender a fazer – Pretende que se adquira não somente uma qualificação profissional, mas 
competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações inusitadas, que 
requerem, na maioria das vezes, o trabalho em equipe.  
 
Este pilar também se aplica no âmbito das diversas experiências sociais ou de um trabalho que 
se oferece aos jovens e adultos, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, 
quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 
 
• Aprender a viver juntos - Visa à compreensão do outro e à percepção das interdependências 
– a realização de projetos comuns e a preparação para gerir conflitos – no respeito pelos 
valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 
 
• Aprender a ser – Busca desenvolver a autonomia e a capacidade de julgar, bem como 
fortalecer a responsabilidade pelo autodesenvolvimento pessoal, profissional e social. Para 
isso, procura não negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo: 
memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 
 
Os pilares apontados acima e sugeridos pelo Relatório são fundamentais para a construção de 
um novo paradigma que valorize a vida e as pessoas, uma vez que uma concepção ampla de 
educação deve proporcionar aos educandos e educadores uma descoberta, reanimação e 
fortalecimento do seu potencial criativo.  
 
É também exigência do tempo presente que a educação centrada nos quatro pilares seja um 
mecanismo para o desenvolvimento econômico, produtivo para alcançar o seu duplo desafio: a 
universalização da educação básica e, simultaneamente, elevar a qualidade do ensino público 
que será oferecido aos nossos jovens. 
  
5-Considerações Finais: 
 
Neste artigo percebe-se que, ao longo dos tempos, a educação sofreu avanços e retrocessos.  
No entanto, o momento atual aponta para um avanço significativo onde o educando é ator e 
autor do seu processo de desenvolvimento intelectual. 
 
Hoje, o educando que se espera é imbuído de valores sociais, é capaz de promover a eqüidade 
e a cidadania e traduz um ideário humanescente para operar na sociedade com competência, 
autonomia, flexibilidade e responsabilidade. Assim, esse momento além de promover 
mudanças no interior da escola revela também mudanças na região, refletindo o positivo 
esforço da universalização do ensino para melhoria da qualidade da educação.  
 
O relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, em 
diversas línguas, tem contribuído para um debate mundial de suas principais teses, condição 
sine qua non para a concepção de uma nova escola para o próximo milênio.  
 
Esse relatório fornece pistas e recomendações importantes para o delineamento de uma nova 
concepção pedagógica para o século XXI. 
Desta feita, a educação do futuro exige um esforço interdisciplinar e transdisciplinar que seja 
capaz de rejuntar ciências e humanidades e romper com a oposição entre natureza e cultura.   
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