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1. RESUMO  

A educação infantil, assim como a própria educação, passou por muitas 

transformações ao longo dos séculos, que foram resultados das mais diversas 

questões, desde as perspectivas de mundo/universo até os interesses dos/das 

envolvidos/as: regiam aqueles momentos. Consegue-se perceber que as 

concepções de si, do outro/a e de todo o conjunto foram influências acirradas e 

trouxeram suas consequências. Entendendo que a educação não se restringe à 

escola ou à universidade, mas está imbuída de valores, de ideais, de interesses, de 

necessidades, de tradição, de cultura e de tudo o que envolve a aprendizagem, 

porque a educação está extremamente relacionada com ela. Para tanto, observar a 

trajetória da educação é de grande valia para entendê-la. Contextualizando-a e no 

que tange ao foco dessa pesquisa – a Educação Infantil na Filosofia Moderna 

Francesa –, propiciar o aprofundamento de algumas perspectivas filosóficas. Ao 

fazer isso, é necessário estar a par da relação da História com a Filosofia e da 

História da Filosofia. 

 

2. INTRODUÇÃO  

          Saber que entender a educação é conhecer tudo que está conectado a ela, 

tudo que faz parte dela e neste emaranhado perceber o que é ela. Não é tarefa 

simplória, mas ao analisar a história, a filosofia e sua conexão com as teorizações 

pedagógicas e com a prática educativa, é no mínimo se esforçar para tentar 

desvendar os caminhos da educação. Nisso, a Educação Infantil na Filosofia 

Moderna Francesa, que com tamanha complexidade, lança interpretações sobre a 

Idade Antiga e a Idade Medieval. Elucida-se ao informar, por exemplo, que alguns 

teóricos da Modernidade retomam a paidéia clássica e afirmam que a época 

Medieval provocou um lapso em determinadas correntes da Antiguidade. Arruda 

(1980) e Cambi (1999) consideram a França como de extrema necessidade para 

entender o processo da Europa e nisto: a Educação. 

 

3. OBJETIVOS  

Este trabalho tem como objetivo mais geral investigar as intersecções entre Filosofia, 

História e Educação para possibilitar uma melhor compreensão sobre a Educação 



Infantil. Para tanto, analisar a educação da Antiguidade a Modernidade: seus efeitos 

nas práticas educativas e as teorizações que lhes sustentavam. 

 

4. METODOLOGIA  

          Pesquisa qualitativa de ordem bibliográfica em referências que versam sobre 

História da Filosofia, História da Pedagogia, História e obras específicas de 

determinados autores, alguns como: Arruda, Cambi, Marías (2004), Vita (1968) e 

dentre outros mais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

         Gaukroger (1999) faz uma análise sobre a França Moderna, que coloca vários 

fatores acerca da Educação e suas consequências. Desde a Grécia Antiga até 

questões da Modernidade, em que identifica parâmetros que engendram a 

educação: a autodisciplina, o autocontrole, a moderação e a virtude. Haja vista, que 

na Antiga Grécia tinham ícones como Sócrates, Platão e Aristóteles que muito 

consideraram sobre essas temáticas; os/as próprios/as gregos/as esquematizaram 

muitas coisas baseadas em concepções acerca delas; o Cristianismo, notadamente, 

também o fez. Obvio, em todos esses casos, guardadas às proporções. Reforçam-

se essas perspectivas ao situarmos com Arruda, Cambi, Marías e Vita, por exemplo. 

Em seus escritos muitas vezes elucidam essas questões. Até chegar na 

Modernidade, que como Cambi assevera, contem pluralidade e conflitualidade 

enormes no que tange à Educação. Por vezes, não titubeia ao acentuar a 

necessidade de em muitos momentos separar a teorização pedagógica da prática 

educativa. Nisto, intrigas entre nobreza, aristocracia e burguesia; o capitalismo em 

ascensão; a Igreja Católica, após a Reforma, tentando se reposicionar; os 

humanistas, os empiristas, os racionalistas e os iluministas com suas tentativas de 

modificar parâmetros de ideias e perceberes.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

           Observa-se que ao longo dos anos, as civilizações tiveram formas de 

administração e de entendimento sobre si mesmas, como qual seu papel no mundo. 



E nisso, expressas as maneiras de formação do sujeito e de suas obrigações e 

direitos, como jovem ou adulto, como mulher ou homem, como governante ou servo. 

Admitidas às consequências diretas e indiretas que moldaram a situação e que, 

portanto, são dignas de análise no que se refere à educação. Por vezes, os 

interesses são conflitantes e não necessariamente há um ponto de encontro. O que 

alerta para uma dificuldade de conciliação nas teorias e, portanto, a distância 

cronológica de uma solução realmente aplicável. Fala-se muito em teorias 

pedagógicas, mas nas práticas educativas, pelo que foi abordado, existem muitas 

inferências e consequências das peculiaridades humanas. 
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