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1.1. Concepção de Cidadania, de Direitos Fundamentais e do Direito à 
Educação Escolar na Idade Moderna  

A Idade Moderna1 (séculos 15-18) foi um período importantíssimo para a 

conquista dos direitos fundamentais e da cidadania. Isso porque a ideia desses 

direitos e de cidadania liberal tem seu nascedouro nessa época2. Nas palavras 

de Celso Lafer: “O individualismo é parte integrante da lógica da modernidade, 

que concebe a liberdade como a faculdade de autodeterminação de todo ser 

humano”3.  

Os então direitos do homem nascem da filosofia jusnaturalista moderna e 

foram concebidos como direitos naturais. Expõe Norberto Bobbio, ao analisar 

essa filosofia, que: 

A hipótese do estado de natureza – enquanto estado pré-estatal e, em 

alguns escritores, até mesmo pré-social – era uma tentativa de justificar 

racionalmente, ou de racionalizar, determinadas exigências que se iam 

ampliando cada vez mais; num primeiro momento, durante as guerras 

de religião, surgiu a exigência da liberdade de consciência contra toda 

forma de imposição de uma crença (imposição frequentemente 

seguida de sanções não só espirituais, mas também temporais); e, 

num segundo momento, na época que vai da Revolução Inglesa à 

Norte-Americana e à Francesa, houve a demanda das liberdades civis 

contra toda forma de despotismo. O estado de natureza era uma mera 
ficção doutrinária, que devia servir para justificar, como direitos 
inerentes à própria natureza do homem (e, como tais, invioláveis por 

parte dos detentores do poder público, inalienáveis pelos seus próprios 

titulares e imprescritíveis por mais longa que fosse a duração de sua 

violação ou alienação), exigências de liberdade provenientes dos que 

 
1 A queda de Constantinopla, em 29 de maio de 1453, é tida pela História como o final da Idade 

Média e o início da Idade Moderna. 
2 Norberto Bobbio. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus. Tradução de Carlos Nelson 

Coutinho; apresentação de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, 6º reimpressão, 2004, p.2. 

3 Celso Lafer. A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um diálogo com o Pensamento de Hannah 

Arendt. São Paulo: Companhia das Letras. 1988, p. 120. 
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lutavam contra o dogmatismo das Igrejas e contra o autoritarismo dos 

Estados4.  

Os Estados europeus eram autoritários e, em decorrência dessa forma de 

organização das instituições estatais, a relação política entre os indivíduos dava-

se pela subordinação dos súditos ao monarca, o que representava a ausência 

de cidadania. As conquistas dos direitos fundamentais decorreram da superação 

dos Estados absolutistas com a consagração dos Estados de Direito, o que 

trouxe uma nova relação política entre os indivíduos e o Estado. A nova relação 

deveria pautar-se por um contrato social que garantisse a cidadania liberal. O 

fundamento encontrado pelos pensadores e filósofos da época para justificar 

uma nova forma de organização social que protegesse os indivíduos do arbítrio 

e da tirania do Estado absolutista e da Igreja foi a concepção jusnaturalista de 

direito baseada na razão, consolidada a concepção no contrato social.  Expõe 

Norberto Bobbio que:  

Para os jusnaturalistas modernos, os indivíduos abandonam o Estado 

de natureza (diversamente entendido, mas sempre carente de 

organização política) e fazem surgir o Estado politicamente organizado 

e dotado de autoridade, a fim de que sejam melhor tutelados e 

garantidos os seus direitos naturais; o Estado é legítimo na medida em 

que e enquanto cumpre esta função essencial, que lhe foi delegada 

mediante pacto estipulado entre os cidadãos e o soberano (contrato 

social)5. 

Nas palavras de Celso Lafer:  

O Direito natural laicizado difundiu largamente, nos séculos XVII e XVIII, 

a tese do contrato social como explicação da origem do Estado, da 

Sociedade e do Direito. A explicação contratualista ajusta-se à 

passagem de um Direito baseado no indivíduo, numa sociedade na qual 

começa a surgir o mercado e a competição. Com efeito, no 

contratualismo a relação autoridade-liberdade fundamenta-se na auto-

obrigação dos governados, resolvendo-se desta maneira um dos 

problemas básicos da Filosofia Jurídica individualista, que é o de explicar 

como é que o Direito, que deve servir aos indivíduos, pode também 

 
4 Norberto Bobbio. A Era dos Direitos, cit., p. 68-69. 
5 Norberto Bobbio. Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. Brasília, 

Editora Universidade de Brasília, 1994, p. 658. 
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vinculá-los e obrigá-los. Esta vinculação provém de uma auto-obrigação 

no momento da celebração do contrato social, na passagem do estado 

de natureza para a vida organizada em sociedade. Afirma-se, desta 

maneira, que o Estado e o Direito não são prolongamento de uma 

sociedade natural originária e orgânica, como a família, mas sim uma 

construção convencional dos indivíduos, ao saírem do estado de 

natureza. Por outro lado, o contratualismo oferece uma justificação do 

Estado e do Direito que não encontra o seu fundamento no poder 

irresistível do soberano ou no poder ainda mais incontrastável de Deus, 

mas sim na base da sociedade, através da vontade dos indivíduos6.  

Com tal fundamentação, os então direitos naturais foram afirmados e 

protegidos no campo jurídico-político nas declarações e constituições advindas 

das revoluções burguesas, com destaque às Constituições francesa de 1791 e 

americana de 1787, marcos formais do constitucionalismo moderno. Ao serem 

positivados, passaram a ser concebidos como direitos fundamentais.  

A fundamentação estava no pensamento iluminista. A própria Declaração 

da Independência dos Estados Unidos da América em 1776, deixa muito clara a 

filosofia que a inspirava, ao afirmar que todos os homens são possuidores de 

direitos inalienáveis, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. 

No mesmo sentido a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789 preceituava como “direitos naturais” a liberdade, a igualdade, a 

propriedade, entre outros direitos7. 

Para que possamos compreender esse período, com destaque à 

conquista dos direitos fundamentais, da cidadania liberal e do direito à educação 

escolar, é preciso apontar quatro movimentos históricos que foram fundamentais 

e marcaram a Idade Moderna com suas particularidades. 

 No campo político, houve a formação dos Estados Nacionais com as 

monarquias absolutas de direito divino, que consolidaram o absolutismo. No 

campo econômico, a decadência do feudalismo e o nascimento do capitalismo. 

 
6 A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt, cit., 

p. 121-122. 
7 Norberto Bobbio. Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. cit., p. 658 e 

659. 



6 
 

No campo cultural, houve o Renascimento, e, no campo religioso, a Reforma 

Protestante8.  

O movimento no campo político deu-se com a formação dos Estados 

Nacionais, com as Monarquias Absolutas de Direito Divino. Estas marcaram um 

período de tirania dos monarcas, que se intitulavam representantes de Deus na 

Terra. Segundo a teoria do poder absoluto, o monarca era o representante de 

Deus na Terra. Compreendia-se que seu poder dava-se por delegação divina e, 

em razão desse poder absoluto e intransferível, o monarca era detentor de todos 

os poderes políticos do Estado –, os de legislar, de executar e de julgar.  

Tratava-se de poder não limitado por normas jurídicas positivas, na qual 

sempre prevalecia a vontade ou mesmo o arbítrio do soberano. Não se cogitava 

da responsabilidade jurídica do monarca. No regime absolutista, o monarca não 

se submetia às leis, ele era a lei. Ademais, defendia-se que a fundamentação da 

lei estava no poder divino delegado ao monarca por Deus na terra9.  

De acordo com Celso D. de Albuquerque Mello:  

A origem da expressão ‘poder absoluto’ (‘potestas absoluta’) é encontrada na 

máxima de Ulpiano e recolhida no Digesto de Justiniano: ‘quod principi placuit 

legis habet vigorem’ (‘o que agrada ao imperador tem força de lei’, isto é, uma lei 

‘aprovada’ em assembleia pelo ‘populus’ romano’). Ainda no Digesto está uma 

outra máxima também atribuída a Ulpiano ‘princeps legibus solutus’ (‘o príncipe 

não está obrigado à lei’) e aí talvez esteja a origem da palavra absoluto10. 

Diante desse cenário político, não se podia cogitar de direitos do homem, 

uma vez que a relação entre o Estado, representado pelo monarca, e seus 

membros, representado pelos súditos, era de subordinação e de submissão11. A 

título de exemplo, as manifestações dos monarcas franceses refletiam a 

 
8 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea. 10 ed. São Paulo: Ática, p. 11-

52.  
9  José Pedro Galvão de Souza, Clovis Lima Garcia, José Fraga Teixeira de Carvalho. Dicionário 

de Política. São Paulo: T. A. Queiroz, 1998, p. 2. Direito Constitucional Internacional: Rio de 

Janeiro: Renovar, 1994, p. 68 e 69. 
10 Direito Constitucional Internacional: Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p. 68 e 69. 
11 Jean-Jacques Chevallier. História do Pensamento Político. Tradução de Roberto Cortes de 

Lacerda. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982, tomo 1, p. 366-368. 
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mentalidade do período. Segundo Luís XIV, “a nação não se corporifica na 

França, ela reside inteiramente na pessoa do rei”12. Luís XV afirmou cem anos 

mais tarde, em 1766, que “os direitos e os interesses da nação, de que se ousa 

fazer um corpo separado do monarca, estão necessariamente unidos aos meus 

e não repousam senão em minhas mãos”13. 

Nesse cenário político, a burguesia, classe em ascensão econômica, tinha 

interesse em um Estado forte, o que proporcionou o fortalecimento do poder 

monárquico. O Estado absolutista, por sua vez, possibilitou uma economia de 

mercado sólida, com a expansão do capitalismo e a consequente eliminação do 

até então sistema feudal.  

Cabe lembrar que entre os objetivos da política econômica externa do 

Antigo Regime estava a expansão comercial e marítima europeia que levou à 

chegada ao “novo mundo” e à exploração colonial. O sistema colonial propiciou 

o ressurgimento da escravidão, forma de trabalho que se estrutura na exploração 

pura e absoluta do homem pelo próprio homem. Dessa forma, o comércio de 

escravos transformou-se em importante fonte de riqueza para os 

colonizadores14. 

 A política escravocrata trouxe profundas consequências sociais para o 

período, com reflexos que se verificam hodiernamente, sobretudo na sociedade 

brasileira, devido ao regime escravocrata aqui implantado e que será analisado 

na parte histórica nacional. 

No entanto, se por um lado, o regime absolutista possibilitou inicialmente 

o capitalismo, por outro, veio a reforçar valores, privilégios e princípios da antiga 

ordem estamental, herdados da Idade Média, e que acabaram por inviabilizar o 

próprio desenvolvimento do capitalismo, que demandava política liberal baseada 

na prevalência da liberdade civil e da garantia do direito de propriedade15. 

 
12 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. cit, p. 29. 
13 Idem, Ibidem, p. 29-30. 
14 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 82 e 85. 

15 Idem. Ibidem, p. 158. 
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Na França, o esbanjamento da Corte com gastos excessivos e supérfluos 

dificultava o desenvolvimento do capitalismo16. O Estado tornou-se parasitário, 

aristocrático e sustentado por uma crescente carga tributária paga 

exclusivamente pelo Terceiro Estado para manter os privilégios da nobreza e do 

clero. 

Diante desse cenário, a transição da Idade Moderna para a Idade 

Contemporânea deu-se com a Revolução Francesa de 1789, que derrubou o 

Estado absolutista francês e apresentou os fundamentos para um novo modelo 

de Estado: o de Direito. É o que expõe Jorge Miranda:  

Na verdade, ninguém ignora o marco representado na história do 

Estado e do Direito público pelas revoluções dos séculos XVIII e XIX e 

suas sequelas, as quais puseram termo ao Estado absoluto e abriram 

caminho a um novo modelo ou tipo de organização política, o Estado 

constitucional, representativo ou de Direito17.  

A Idade Moderna também foi marcada, no plano cultural, pelo movimento 

histórico do Renascimento, caracterizado pela renovação cultural e artística. 

Nasceu na Itália no século 15 e espalhou-se por toda a Europa no século 1718. 

Foi um período de grandes produções artísticas, tanto na pintura, como na 

literatura e no teatro. A característica mais marcante desse movimento foi o 

racionalismo, baseado na convicção de que tudo poderia ser explicado pela 

razão humana e pela ciência. 

A revolução científica e literária desse período, consubstanciada no 

Humanismo, propiciou uma nova visão do homem, na qual se valorizava a 

capacidade humana e se acreditava no progresso do ser humano. Além disso, 

trouxe a redescoberta do valor do homem e das suas possibilidades. Ele passou 

a ser considerado o centro de tudo, diferentemente da Idade Média, na qual Deus 

era o centro de tudo19. 

 
16 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 158. 
17 Jorge Miranda. Teoria do Estado e da Constituição. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 3.  
18 Larousse Cultural. Nova Cultural, 1998, v. 20, p. 4986. 
19 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 29 e 32.   
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De acordo com José Pedro Galvão de Sousa, Clovis Lima Garcia e José 

Fraga Teixeira de Carvalho:  

É comum falar-se de humanismo na Renascença, para caracterizar-se 

um ideal de cultura (artística, literária, científica) e de civilização, 

articulado a um ideal de vida centrado no homem. Mediante o estudo de 

autores clássicos greco-latinos – representantes maiores das 

humanidades –, pretendia-se, à época, que o homem se tornaria mais 

humano ao expandir seus dotes de inteligência e vontade, além de 

aprimorar sua sensibilidade, pautando-os pelos modelos encontrados 

nas civilizações grega e romana, no tocante às letras, às artes, à 

filosofia20. 

Ademais, cabe destacar que o Renascimento fortaleceu o sistema político 

absolutista. Apresentou-se como movimento profundamente individualista, 

defensor do ideal nacional, baseado no fundamento do rei como o representante 

e protetor da nação. Nas palavras de José Jobson de A. Arruda: “A própria 

tradição de poder real hereditário já existia desde a Idade Média – o 

Renascimento não a inventou, apenas a pôs em prática”21.  

Outro movimento histórico da Idade Moderna foi a Reforma, que 

correspondeu a uma verdadeira revolução no campo religioso, ao desencadear 

a crise das instituições religiosas. Pela primeira vez se questionava a autoridade 

do papa, assim como de toda a hierarquia eclesiástica. Colocaram-se em dúvida 

os dogmas de então, além de romper com a unidade religiosa da Europa 

Ocidental22.   

Quanto à conquista do direito à educação escolar, cabe destacar que 

tanto o Renascimento quanto a Reforma foram dois movimentos históricos que 

desempenharam papel essencial na concepção de educação da Idade Moderna. 

O Humanismo Renascentista pregou amplamente o objetivo da educação 

erudita e aristocrática, que reproduzia o modelo da cultura da época. Segundo 

René Humberto: “A pedagogia da Renascença foi concebida para uma 

 
20 Dicionário de Política, cit., p. 268. 
21 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 50. 
22 Idem, Ibidem, p. 39. 
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aristocracia de letrados, eruditos e requintados”23. Já a Reforma proporcionou a 

educação voltada para o povo, com fins essencialmente religiosos e éticos24. 

Vários autores se valiam da sátira para expressar seu descontentamento 

com a educação do período renascentista. François Rabelais, monge e médico 

francês, com muito humor e sátira, teceu críticas em suas obras ao modelo de 

educação renascentista. Por meio delas, propôs de forma sutil as reformas que 

compreendia serem necessárias. Representou um jovem gigante, Gargântua, 

educado conforme o costume medieval, para expressar suas críticas25. Rabelais 

expõe que Gargântua escreve a seu filho Pantagruel sobre o ideal educacional 

do Renascimento:  

O mundo todo está cheio de pessoas sábias, de preceptores eruditos, 

de grandes bibliotecas; parece-me que nem no tempo de Platão ou de 

Cícero havia condições de estudo como agora... Os bandidos, os 

carrascos, os aventureiros e os cocheiros de agora são mais educados 

que os eruditos, os doutores e os teólogos do seu tempo... Por isso, meu 

filho, deves empregar a tua juventude na dedicação ao estudo e às 

virtudes. Estás em Paris e tens como preceptores Epistemon, de grande 

instrução, e outro mestre: a própria cidade de Paris, que te dará muitos 

exemplos. Vejo que aprendes as línguas perfeitamente. Grego, latim, 

hebraico, para as santas leituras, caldeu e árabe paralelamente; e que 

formas teu estilo na imitação de Platão e de Cícero (...); que tens toda a 

história na memória (...). As artes liberais, geometria, aritmética e 

música, eu te fiz apreciar quando tinhas ainda cinco anos: sabes 

astronomia e direito canônico. Quanto ao direito civil, conheces de cor 

belos textos e os críticos com filosofia. Em relação ao conhecimento dos 

fatos da natureza, por fim vejo que te entregas a ele com curiosidade: 

não há mar, rio ou fonte dos quais não conheces os peixes; de todos os 

 
23 René Humberto. História da Educação. História da Pedagogia. 3. ed. Tradução e notas de 

Luiz Damasco Penna e J. B. Damasco Penna. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 1976, 

p. 47. 

24 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública. Tradução e notas de Luiz Damasco Penna 

e J.B. Damasco Penna. São Paulo: Companhia Editora Nacional. v. 71, 1959, p. 5. 
25 Frederick Eby. História da Educação Moderna. 2. ed. Porto Alegre: Editora Globo. Tradução 

de Maria Ângela Vinagre de Almeida, Nelly Aleotti Maia e Malvina Cohen Zaide, 1976, p. 40 e 

46. 
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pássaros, de todas as árvores, arbustos e frutas das florestas, de todas 

as ervas da terra e de todos os metais escondidos no ventre dos 

abismos, mesmo as pedrarias do Oriente e do Sul, nada te é 

desconhecido26.  

William Shakespeare (1564-1616), um dos maiores nomes do teatro 

universal, satiriza a escola em Romeu e Julieta, ao expor que ela é o oposto do 

amor. Dois versos de grande força evocativa demonstram a assertiva: “A lover 

goes toward his beloved as enthusiastically as a schoolboy leaving his books, but 

when he leaves his girlfriend, he feels as miserable as the schoolboy on his way 

to school”. (Ato II, cena 2)27. 

Quanto à educação das meninas na metade do século 16, expõe 

Frederick Eby que: 

Alguns escritores do século XVI favoreceram a educação das meninas 

e alguns excelentes livros foram escritos sobre o assunto. A Cavalaria, 

a Renascença e o fato de que as mulheres eram aceitas como rainhas 

e ocupavam posições importantes, convenceram os homens de que as 

meninas, especialmente da aristocracia, deveriam receber uma 

educação liberal. (...) elas devem aprender a ler, escrever, desenhar, 

música (canto e execução) e trabalhos de agulha. Permanecem na 

escola elementar até atingirem 13 ou 14 anos. A Matemática é 

considerada como além de suas capacidades, como o são todas as 

matérias profissionais e eruditas. Faz-se exceção para mulheres da 

 
26 Apud. José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 35. 
27 http://nfs.sparknotes.com/romeojuliet/page_90.html. Acesso em 05 de ag. de 2019. Mario 

Alighiero Manacorde. História da Educação: da Antiguidade aos Nossos Dias. Tradução de 

Gaetano Lo Mônaco; revisão da tradução Rosa dos anjos Oliveira e Paolo Nosella. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 1989, p. 212. Cabe observar que na versão traduzida para o português, o trecho 

se encontra da seguinte forma: “O amor busca o amor como o menino corre da escola pra não 

trabalhar; Amor longe do amor tem o destino igual ao do vadio a estudar”. 

http://portalconservador.com/livros/William-Shakespeare-Romeu-e-Julieta.pdf. Acesso em 05 de 

ag. de 2019.  Tradução livre: “Um amante vai em direção a sua amada tão entusiasticamente 

quanto um estudante deixando seus livros, mas quando ele deixa sua namorada, ele se sente 

tão miserável quanto o estudante a caminho da escola”. 

http://portalconservador.com/livros/William-Shakespeare-Romeu-e-Julieta.pdf
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nobreza, que, devido à posição que devem ocupar, necessitam 

aprender línguas eruditas e modernas28.  

Se, por um lado, as meninas da aristocracia passaram a ter algum acesso 

à educação formal, por outro, ainda se verificava uma presente posição machista 

na sociedade europeia. No entanto, também é por conta dessa realidade que se 

abriram os caminhos para os primeiros passos do feminismo que, a partir do 

século 18, intensificou a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.  

Cabe destacar que na Idade Moderna, a Reforma propiciou a criação da 

educação pública religiosa, ou seja, daquela mantida pelas autoridades oficiais, 

como as municipais, as províncias e a do próprio Estado, com recursos públicos 

e com frequência obrigatória. O objetivo primordial dessa educação continuava 

sendo a formação do fiel cristão, no entanto, com caráter secular e 

essencialmente religioso, a serviço da Igreja, e por determinação do Estado, o 

que revelava um caráter subordinador. Cabe lembrar, que na Idade Média a 

educação ficava exclusivamente a cargo da Igreja, e tinha caráter privado. Era a 

educação eclesiástica29. 

O movimento da Reforma teve seu caminho aberto pelo Humanismo 

Renascentista, por meio de uma nova concepção do homem. No entanto, 

enquanto o Humanismo Renascentista pregava a educação das classes sociais 

superiores e tinha caráter estético, intelectual e individualista, a Reforma pregava 

a educação para todos e com fim predominantemente religioso e ético30. Expõe 

Lorenzo Luzuriaga que: 

Nesse movimento da educação pública religiosa cumpre distinguir dois 

momentos principais: um, desenrolado no século XVI, no qual 

predomina quase exclusivamente o sentido religioso; outro, ocorrido no 

século XVII, no qual se inicia o movimento pedagógico. Aquele é 

representado essencialmente por dois nomes: Lutero e Melanchthon; 

este, por outros dois: Ratke e Comenius. No primeiro momento, inicia-

se timidamente a educação pública com caráter municipal, local, mais 

que estatal e referente mais ao ensino secundário que ao primário; no 

 
28 História da Educação Moderna, cit., p. 112. 

29 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 1-5-6-10. 
30 Idem, Ibidem, p. 5-6. 
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segundo, acentua-se a ação dos Estados e atende-se mais à educação 

primária, popular31.  

Segundo o referido autor, ao analisar a educação pública na Alemanha no 

final do século 16, país no qual se iniciou o movimento da reforma protestante, 

ela se constituía da seguinte forma: 

a) escolas primárias para o povo, nas aldeias e pequenas povoações, com 

ensino muito elementar, dado em alemão e de caráter principalmente religioso; 

b) escolas latinas ou secundárias, para a burguesia, de caráter humanista, como 

preparação, principalmente, para os cargos eclesiásticos e para as profissões 

liberais; c) escolas superiores e universidades adequadas ao espírito da religião 

reformada e com sentido profissional e eclesiástico. Esta organização tripartida 

manteve-se no decurso da história da educação até quase nosso tempo. O que 

tem variado é o espírito e o método do ensino; mas no aspecto geral ficou fixada 

no século XVI, com o início da educação pública religiosa32. 

 Tanto o Humanismo quanto a Reforma pregavam inicialmente a liberdade 

de pensamento e de expressão. No entanto, para preservar a centralização do 

poder não só da Igreja como também do Poder Secular, tais instituições 

obstaculizaram o livre desenvolvimento do pensamento e da vida com posturas 

extremamente rígidas. Até mesmo o desenvolvimento científico, ao contrastar 

com os ensinamentos das Escrituras, era desprezado. O currículo escolar neste 

período era restrito àquelas matérias que favoreciam o pensamento 

institucional33. 

 Expõe Celso Lafer que: 

A passagem das prerrogativas estamentais para os direitos do homem 

encontra na Reforma, que assinala a presença do individualismo no 

campo da salvação, um momento importante da ruptura com uma 

concepção hierárquica de vida no plano religioso, pois a Reforma 

trouxe a preocupação com o sucesso no mundo como sinal da 

salvação individual. Desta ruptura da unidade religiosa deriva o 

 
31 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 6. 

32 Idem, Ibidem, p.10. 

33 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 125-126. 
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primeiro direito individual reivindicado: o da liberdade de opção 

religiosa34. 

No século 17, a educação pública religiosa oprimiu a consciência religiosa 

e fixou-se nos dogmas e nas doutrinas rígidas das igrejas protestantes e no 

movimento da Contrarreforma, da Igreja Católica. Com isso, houve a acentuação 

do aspecto religioso e dogmático na educação escolar. Houve também a 

expansão e o desenvolvimento da educação pública nos Estados Protestantes.  

Nesse período, desenvolveu-se importante movimento científico e 

filosófico, com nomes como os de Galileu, Bacon, Newton, Descartes, Locke e 

Leibniz, o que propiciou a introdução paulatina das ideias científicas e filosóficas 

no campo da educação35. 

Segundo Frederick Eby:  

Descartes não figura diretamente na história da educação; entretanto, 

somos obrigados a concordar com o julgamento de outro francês, 

Compayré, quando declarou: ‘Não há pensador que tenha exercido uma 

influência mais decisiva nos destinos da educação’. A verdade é que 

Descartes começou o movimento na filosofia e na educação que resultou 

no mais profundo e prolongado conflito no pensamento moderno36.  

Ao lado da educação pública religiosa, havia a educação privada de 

caráter aristocrático, representada pela pedagogia de autores como Montaigne, 

Fénelon e Locke. Havia também a educação de caráter privado da Igreja 

Católica, que intensificou sua atuação com a Contrarreforma, como, por 

exemplo, com as escolas dos jesuítas. Os países que se mantiveram fiéis à 

tradição católica – França, Itália, Espanha e Portugal, assim como as colônias 

das Américas – permaneceram nos séculos 16 e 17 com a educação privada 

religiosa, comandada pela Igreja Católica37. 

 
34 Celso Lafer. A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um diálogo com o Pensamento de 

Hannah Arendt. São Paulo, cit., p. 121. 

35 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 11-12. 
36 História da Educação Moderna, cit., p. 138. 
37 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 11-12-22 e Mario Alighiero 

Manacorda. História da Educação: da Antiguidade aos Nossos Dias, cit., p. 200-202. 
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Se, por um lado, o acesso à educação escolar nos séculos 16 e 17 foi 

estendido a um número maior de pessoas, em virtude do nascimento da 

educação pública religiosa, por outro, no século 17, alguns teóricos europeus da 

educação se indagavam até onde deveriam ser estendidos os “privilégios” da 

educação. Até o começo do século 17, os teóricos ingleses receavam que um 

número mais expressivo de pessoas se tornassem instruídas. Por isso, 

defendiam que a oportunidade de acesso ao ensino deveria limitar-se a meninos 

das classes superiores e aos pobres que demonstrassem aptidão excepcional e 

encontrassem um patrão benevolente38. 

A única escolaridade aceita para as massas era o aprendizado voltado 

para a capacitação do trabalho na indústria. Na Inglaterra, a “Lei dos Pobres”, de 

1601, estabeleceu a obrigatoriedade do aprendizado para crianças pobres, que 

era fornecido por autoridades locais. No entanto, a escolaridade fornecida pelo 

Estado ou pelas instituições voluntárias era considerada uma forma de caridade, 

e por isso estigmatizada39. 

Referida realidade revela que a educação escolar era considerada um 

privilégio, quando concedida aos afortunados, e caridade, quando voltada para 

os pobres. Nesse período da História europeia ainda não se podia cogitar da 

educação escolar como um direito fundamental, o que vai ser efetivamente 

reivindicado somente com os ideais da Revolução Francesa. Ademais cabe 

lembrar que neste período ainda não havia a figura do cidadão e sim do súdito.   

Cabe também destacar que o período do Renascimento foi marcado pelas 

utopias sociais baseadas na ciência e na educação. Elas concebiam a educação 

como um meio essencial para o desenvolvimento do homem e da sociedade. 

Três autores se destacaram nesse período: Thomas More, com a obra Utopia; 

Tommaso Campanella, com a obra Cidade do Sol; e Francis Bacon, com a obra 

Nova Atlântida.  

Thomas More publicou em 1516 a obra Utopia, na qual, por meio do 

personagem Hitlodeu, apresenta o relato fictício de sua sociedade imaginária. A 

 
38 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 140. 
39 Idem. Ibidem., p. 140. 
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obra demonstra que na República Utopiana o conhecimento e a educação são 

fundamentais tanto para homens quanto para mulheres. Segundo a obra, todas 

as crianças auferem pelo menos uma iniciação à boa literária e são muitos os 

cidadãos que continuam a aperfeiçoar-se no campo do conhecimento durante 

toda a vida40. 

Segundo a Utopia, a educação das crianças e dos adolescentes é 

supervisionada pelos sacerdotes das cidades e trata-se de: 

uma função na qual se enfatiza tanto a exortação à virtude quanto o 

bom desempenho nas atividades acadêmicas. Esses professores se 

empenham ao máximo em assegurar que, quando ainda numa idade 

em que é possível transmitir-lhes uma boa formação, as crianças 

assimilem as ideias e os princípios que as tornem mais úteis à 

comunidade. Quando plenamente absorvidas na infância, tais 

princípios e ideias contribuem muitíssimo para a segurança da 

república, que só se vê sob a ameaça de dissolução quando 

predominam as concepções nocivas e a sociedade carece de uma 

base moralmente sólida41. 

Também é interessante destacar na obra Utopia a concepção da 

verdadeira res publica, com a busca do bem comum. As palavras de Thomas 

More ao descrever a República Utopiana podem até revelar certa ingenuidade 

quanto as tensões presentes nos relacionamentos humanos, mas também 

revela a busca por uma sociedade mais justa, igualitária e efetivamente 

republicana. Para o autor: 

Bem, foi este o melhor relato que pude fazer-vos da República Utopiana. 

Em minha opinião, trata-se não apenas do melhor país do mundo, mas 

também do único que tem o direito de atribuir-se o nome de república. 

Em todas as outras partes, as pessoas falam o tempo todo sobre o 

interessa público, mas na verdade a sua única preocupação é a 

propriedade privada. Em Utopia, onde isso não existe, as pessoas levam 

a sério a sua preocupação com o bem comum. E, nos dois casos, é 

perfeitamente possível compreender as diferentes atitudes. Nas outras 

‘repúblicas’, quase todos sabem que, se não cuidarem dos seus próprios 

 
40 Thomas More. Utopia. Tradução de Jefferson Luiz Camargo e Marcelo Brandão Cipolla, São 

Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 97. 
41 Idem. Ibidem, p.151. 
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interesses, morrerão de fome a despeito de quão rico e próspero seja o 

seu país. São, portanto, forçados a colocar os seus interesses pessoais 

acima do interesse público, ou seja, do bem-estar dos demais cidadãos. 

Em Utopia, porém, onde tudo pertence a todos, ninguém tem medo que 

lhe falte o necessário enquanto os celeiros públicos estiverem bem 

supridos. Todos têm a sua parte, de tal modo que ali não existem pobres 

ou mendigos. Ninguém possui nada de seu, mas todos são ricos – pois 

que a riqueza pode ser maior que o bom humor, a paz de espírito e a 

ausência de preocupações?42.  

Tommaso Campanella, na obra A Cidade do Sol (Civitas Solis), descreve 

uma comunidade ideal, que dedicou especial atenção à educação. Em sua 

comunidade ideal, há um sacerdote que é o supremo regedor da cidade e tem o 

nome de Hoh, mas é chamado de Metafísico. Ele é assistido por três chefes, 

entre eles o Mor, chamado de Sapiência, a quem compete, entre outras funções, 

a direção da educação43.  

Há um único livro chamado Saber, no qual estão inscritas, de forma clara 

e concisa, todas as ciências. O livro é lido para todo o povo segundo o método 

dos pitagóricos, proporcionando-lhes um conhecimento de ordem enciclopédica, 

embora de conteúdo fixo. À Sapiência também coube a tarefa de pintar todas as 

muralhas da cidade, internas e externas, com pinturas representando todas as 

ciências44. Segundo Mario Alighiero Manacorda: 

os cidadãos da cidade do sol, de Campanella, criticam fortemente o 

ensino ‘servil’ da gramática e da lógica aristotélica; no lugar dessas 

coisas mortas, ensinam as ciências, a geometria, os costumes e as 

histórias pintadas nas paredes da cidade, de modo que as crianças 

aprendam-na ‘sem enfado, brincando’. A sua educação é, diríamos 

hoje, universal e pluridisciplinar, para que nessa base cada um possa 

escolher a sua atividade de acordo com suas próprias aptidões45. 

 
42 Thomas More. Utopia. cit, p. 158 e 159. 
43 Tommaso Campanella. A Cidade do Sol. Tradução de Aristides Lobo. Introdução de Alceu 

Amoroso Lima. Rio de Janeiro. Ediouro, 1966, p. 27-31. 
44 Idem. Ibidem, p. 27-31, e Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 132-133. 
45 História da Educação: da Antiguidade aos Nossos Dias, cit., p. 217. 
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A Nova Atlântida, de Francis Bacon, é outra das utopias do Renascimento, 

publicada em 1629, e deixada inacabada. A obra narra uma fábula na qual há 

uma ilha onde vive uma comunidade formada por homens muito felizes e que 

compactuam de um alto grau de civilidade. Há uma sociedade científica, 

chamada “Casa de Salomão”. Segundo o autor: “O objetivo da nossa fundação 

é o conhecimento das causas e dos movimentos secretos das coisas e o 

alargamento das fronteiras do império humano, para realizar tudo quanto for 

possível”46. A sociedade idealizada por Bacon dava extrema importância ao 

conhecimento, à pesquisa e as invenções científicas47. 

Já no século 18, o acesso à educação escolar e a própria concepção da 

pedagogia política foi marcada por duas fases muito distintas. Na primeira fase, 

período que percorre os três primeiros quartéis, época da Ilustração e do 

despotismo esclarecido, prevalece na Europa a educação pública estatal. 

Segundo Lorenzo Luzuriaga: “É uma educação autoritária, de caráter 

eminentemente disciplinar e intelectual”48.  Acrescenta o autor: 

A educação puramente estatal, isto é, a educação subordinada aos fins 

do Estado, começa na Alemanha com os reis da Prússia Frederico 

Guilherme I, chamado o Rei Sargento, e Frederico II, dito o Grande. 
Em ambos predomina a preocupação de constituir um Estado forte, 

bem organizado administrativamente, dotado de bons funcionários e 

militares; e para isso fomentam a educação do ‘súdito’, do homem 

instrumento do Estado49.  

A segunda fase da pedagogia política inicia-se com a Revolução 

Francesa, que despertou enorme reflexão em todos os campos do 

 
46 Francis Bacon. Nova Atlântida. Tradução de Fernando Pinto Rodrigues. Lisboa: Minerva, 1976, 

p. 60. 

47 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 134. 
48 Idem. Ibidem, p. 1-2. 
49 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 24. Segundo o referido autor: “Há, 

todavia, nos reinados de ambos, diferenças essenciais no que respeita à educação; no do 

primeiro, acha-se a educação inspirada ainda pelas ideias religiosas, especialmente pelo 

movimento pietista; ao passo que, no segundo, predominam os ideais racionalistas da 

‘ilustração’” (Idem, Ibidem, p. 24). 
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conhecimento, inclusive na educação. A partir dela, inicia-se a educação pública 

de caráter nacional, com o objetivo de formar o cidadão50. Leciona Lourenzo 

Luzuriaga: 

Pedagogicamente, é o século do racionalismo, da crença no poder 

ilimitado da educação, na vida dos homens e dos povos; da fé no 

progresso e no aperfeiçoamento infinitos da conduta humana; da 

influência da natureza na educação. Seu fim é antes de tudo a 

felicidade dos homens e seu meio, a utilidade. É o século dos 

enciclopedistas, D’Alembert, Diderot, Condillac, Helvetius; dos políticos 

‘esclarecidos’, Montesquieu, La Chalotais, Turgot, Rolland; dos 

políticos ‘revolucionários’, Mirabeau, Talleyrand, Condorcet, Lakanal, 

Robespierre; dos pensadores e poetas, Rousseau, Voltaire, Kant, 

Fichte, Herder, Schiller, Goethe; dos cientistas, Lavoisier, Priestley, 

Lamarck; todos se ocupam da educação, sem contar os pedagogos 

propriamente ditos, como Basedow e Pestalozzi51.  

Observa-se que a educação pública somente se inicia na França no 

século 18. Anteriormente, a educação era dirigida por particulares, 

especialmente pelas congregações religiosas52. 

A partir de agora, analisar-se-ão, respectivamente, as Revoluções 

Inglesa, Americana e Francesa, para verificar-se o que cada uma delas trouxe 

de contribuições para a conquista da cidadania liberal e, consequentemente, a 

titularidade de direitos fundamentais, com destaque à conquista do direito à 

educação escolar. Cada uma dessas Revoluções teve especial contribuição 

nessa esfera, uma vez que todas contribuíram para a conquista dos direitos 

fundamentais por meio da cidadania de cunho liberal, quanto para a conquista 

do direito à educação escolar, com reflexos nos séculos seguintes. 

As três revoluções, em razão dos contextos político, social e econômico 

vividos pela Europa na Era Moderna, revelam a consciência histórica de uma 

desigualdade nessas três vertentes, ou seja, na política, na social e na 

econômica. E é a partir dessa tomada de consciência que as respectivas 

 
50 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 24.  
51 Idem, Ibidem, p. 24. 
52 Idem, Ibidem, p. 31- 32. 
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sociedades – inglesa, americana e francesa – cada uma a seu modo, irão 

reivindicar seus direitos e a cidadania.   

1.2. Revoluções Burguesas e suas Contribuições para a Conquista da 
Cidadania, dos Direitos Fundamentais e, em Especial, do Direito à 
Educação Escolar 

1.2.1. Revolução Inglesa 

A Revolução Inglesa foi a primeira das revoluções burguesas. 

Compreendeu a Revolução Puritana, o Commonwealth e a Revolução Gloriosa. 

Iniciou-se em 1640 e terminou em 1688, dando origem ao primeiro país 

capitalista do mundo, concebido em uma monarquia constitucional de matriz 

liberal. Houve a promulgação do Bill of Rights inglês e a cidadania conquistada 

tinha caráter liberal. Foi o primeiro passo para romper com a figura do súdito e 

conceber a figura do cidadão, ou seja, daquele que é titular de direitos perante o 

Estado. Segundo Marco Mondaini:  

(...) o processo revolucionário inglês é um modelo de transição ao 

capitalismo industrial, primeiramente de forma violenta, em 1640, logo 

depois, em 1688, de maneira conciliatória. Ao término de quase um 

século de lutas entre rei e Parlamento, com a solução monárquica 

constitucional, foi criada a condição primordial para o crescimento 

econômico de orientação capitalista – a estabilidade política sob a nova 

direção de uma classe burguesa que toma para si o poder estatal, 

fortalecendo-o nas suas relações internas com outras classes sociais 

e nas suas relações externas com outras nações53.  

A Revolução Inglesa possibilitou a passagem do poder político para a 

classe burguesa, abrindo o caminho para o livre desenvolvimento do modelo 

capitalista. Cabe ressaltar que o processo revolucionário teve essa conotação 

 
53 O Respeito aos Direitos dos Indivíduos. In: História da Cidadania. Org.: Jaime Pinsky e Carla 

Bassanezi Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003, p. 120. 
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no âmbito político e econômico, mas também teve conotação no âmbito social e 

cultural, ao reivindicar os direitos da liberdade54. 

Todas essas reivindicações estavam presentes nas desavenças entre o 

Parlamento e o governo tirano. Tiveram início em 1628, quando o Parlamento 

elaborou uma Petição de Direitos e exigiu que o rei Carlos I a cumprisse. 

Referida declaração de direitos estabelecia que as questões relacionadas aos 

impostos, aos julgamentos, às prisões, e à convocação do exército só poderiam 

ser executadas com a autorização do Parlamento. Diante da não aceitação das 

exigências, o rei, mediante um golpe, dissolveu o Parlamento e governou 

despoticamente durante onze anos, o que provocou protestos em toda a 

Inglaterra55.  

O Parlamento voltou a ser convocado pelo rei em 1640, em razão da crise 

financeira, e só funcionou por um mês, por negar aumentar impostos, como 

queria Carlos I. As discordâncias entre o Parlamento e o rei continuaram, e em 

1642 iniciou-se a guerra civil que terminou em 1645, limitando o poder do 

monarca, por meio da atuação mais forte do Parlamento. Mas a Revolução ainda 

continuaria por muitos anos56.  

O período revolucionário se encerra com a promulgação, pelo 

Parlamento, do Bill of Rights inglês de 1689, no qual se estabelecem, além da 

declaração de direitos, a soberania parlamentar, a monarquia limitada, a 

cidadania burguesa e a política externa imperialista57.  

Quanto à Declaração de Direitos, apesar de não ter sido uma declaração 

ampla de direitos fundamentais – como o foi, no século seguinte, a Declaração 

Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 –, estabeleceu vários 

direitos e garantias fundamentais. Estes foram, nos séculos seguintes, somados 

 
54 Marco Mondaini. O Respeito aos Direitos dos Indivíduos. In: História da Cidadania. cit., p. 122 

e 123. 
55 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 61, 101-103 e Marco 

Mondaini. O Respeito aos Direitos dos Indivíduos. In: História da Cidadania. cit, p. 125. 
56 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 69, 104-105. 
57 Marco Mondaini. O Respeito aos Direitos dos Indivíduos. cit, p. 127. 
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a outros direitos e garantias, formando o atual sistema inglês de proteção dos 

direitos humanos. 

O Bill of Rights trouxe muitas inovações no âmbito da proteção dos direitos 

fundamentais. Entre elas, os poderes de legislar e criar tributos ficaram a cargo 

do Parlamento e não do monarca. De acordo com os três primeiros artigos da 

Declaração:  

Que o pretenso poder régio de suspender a vigência ou a execução das 

leis, sem consentimento do Parlamento, é ilegal; Que o pretenso poder 

régio de dispensar da obediência às leis, ou da sua execução, como foi 

feito ultimamente, é ilegal; Que a cobrança de impostos para uso da 

coroa, a título de prerrogativa, sem autorização do Parlamento e por um 

período mais longo ou por modo diferente do autorizado pelo 

Parlamento, é ilegal58.  

A Declaração Inglesa também estabeleceu regras específicas para o 

exercício das funções parlamentares, com o objetivo de preservar a liberdade de 

atuação do Parlamento em face do chefe de Estado, ou seja, do monarca. Entre 

elas, preceituou que a eleição dos membros do Parlamento era livre, assim como 

as manifestações dos parlamentares no exercício das suas funções. 

Estabeleceu também que o Parlamento deveria ser convocado com frequência 

para a garantia da justiça e da aplicação da lei59. Todos esses dispositivos 

demonstram que a Revolução Inglesa estabeleceu uma monarquia 

constitucional limitada pela própria soberania parlamentar. 

A Declaração garantiu o direito de petição a todo súdito, assim como 

estabeleceu a ilegalidade de todas as prisões e perseguições realizadas contra 

o exercício desse direto. Vedou a exigência de cauções e multas excessivas, 

assim como a aplicação de penas inusitadas ou cruéis. Ainda entre os direitos 

fundamentais, preceituou “que todas as aplicações ou cominações de multas e 

penas sem culpa formada são ilegais e nulas”60.  

 
58 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 93 e 94. 

59 Idem. Ibidem. 
60 Idem. Ibidem, p. 94.  
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A Declaração Inglesa de Direitos foi promulgada em um período histórico 

de profunda intolerância religiosa, na qual Luís XIV, rei absolutista francês, havia, 

em 1685, revogado o Édito de Nantes de 1598, acordo este que reconhecia a 

liberdade de consciência aos protestantes franceses, assim como uma limitada 

liberdade de culto e a igualdade civil com os católicos. A essa postura católica 

de intolerância correspondeu uma reação brutal dos anglicanos. Com isso, o 

novo Estado inglês, apesar de estruturado em uma monarquia constitucional, 

garantidora das liberdades públicas, não concedeu liberdade religiosa, e impôs 

a todos os ingleses uma religião oficial, o protestantismo61..  

Questão emblemática da Revolução Inglesa diz respeito às suas origens 

intelectuais. Quanto à Revolução Francesa e à Americana, os historiadores e 

filósofos são unânimes ao estabelecer a filosofia das luzes como a motivação 

político-filosófica dessas revoluções. 

No entanto, quais foram as origens intelectuais da Revolução Inglesa? Um 

dos autores mais consagrados da literatura inglesa que trata da Revolução 

naquele país, Christopher Hill, em sua obra Origens Intelectuais da Revolução 

Inglesa, inicia seu trabalho lançando exatamente essa questão62. De acordo com 

Christopher Hill, a Revolução Inglesa: 

simplesmente aconteceu, da forma empírica tipicamente britânica em 

que sempre gostamos de nos imaginar: num acesso de distração. A 

Revolução Inglesa não teve nenhum Jean-Jacques Rousseau ou Karl 

Marx. (...). E, no entanto, quase que por definição, uma grande 

revolução não pode ocorrer sem ideias. Para matar ou morrer, a 

maioria dos homens precisa acreditar intensamente em algum ideal. 

Se não houve nenhum Rousseau, não terão existido Montesquieus, 

Voltaires e Diderots da Revolução Inglesa? A resposta é afirmativa. A 

Bíblia, em especial a Bíblia de Genebra, com suas notas marginais 

extremamente politizadas, esteve bem perto de se converter, e não 

pela última vez, num manual revolucionário63.  

 
61 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. cit, p. 92. 
62 Christopher Hill. Origens Intelectuais da Revolução Inglesa. Tradução de Jefferson Luís 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 8. 

63 Idem, ibidem, p. 8. O próprio autor, em suas conclusões, demonstra a importância de autores 

como Edward Coke, Francis Bacon e Walter Ralegh. No entanto, segundo ele: “Nenhum dos três 
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A cidadania conquistada com a Revolução Inglesa foi de cunho liberal, ou 

seja, uma cidadania excludente, que atendia aos interesses de um Estado 

liberal-burguês. Por isso, os direitos conquistados foram substancialmente os da 

liberdade. No entanto, importante refletir sobre a reivindicação e a conquista 

nesse contexto revolucionário. Por um lado, no contexto da cidadania 

excludente, verifica-se que o artigo 11 da referida Declaração de Direitos 

preceituava: “Que os jurados devem ser devidamente convocados e nomeados, 

e devem ser donos de propriedade livre e alodial os jurados que decidem sobre 

as pessoas em julgamentos de alta traição”64.  

Observa-se que o poder político estava ligado à condição de ser 

proprietário. Essa era a essência da cidadania liberal, marcada pelos cidadãos 

com posses, e consequentemente titulares de direitos, e os cidadãos sem 

posses e, portanto, sem direitos.   

Por outro lado, a luta de uma classe, a burguesa, baseada em interesses 

específicos, ou seja, em uma “vontade particular”, acabou por representar e 

possibilitar nos séculos seguintes a efetivação da “vontade geral” da sociedade 

como um todo. Isso porque os direitos fundamentais foram sendo 

paulatinamente almejados, reivindicados e ampliados para toda a sociedade 

inglesa. Nesse sentido, a Revolução Inglesa representou o primeiro passo para 

romper com a figura do súdito, ou seja, aquele que estava subordinado 

plenamente ao Estado e que, por isso, não titularizava direitos, mas apenas tinha 

deveres para com ele. Com a monarquia constitucional inglesa, a figura do 

 
foi um pensador completamente original, nem mesmo Bacon: sua função foi formular com clareza 

aquilo que outros homens procuravam, o que é a definição de um grande personagem histórico. 

Ralegh, o mais sensível dos três, expressou em sua poesia a percepção hamletiana de que sua 

época estava fora dos eixos. (...) Todos os três ofereceram ideias aos homens que até então 

haviam existido apenas para serem governados, mas que na década de 1640 contribuíram para 

a tomada do poder. Juntamente com o sentido puritano de destino e a ênfase no espírito, eles 

prepararam os homens para a revolução. ‘Não tentar’, disse Bacon, ‘é um risco maior do que 

falhar’” (Idem, ibidem, p. 388-390). 
64 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-

%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/a-declaracao-inglesa-de-direitos-1689.html. Acesso em 05 de ag. de 2019. 
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cidadão, baseada na cidadania liberal, passa a reger as relações entre o Estado 

e o indivíduo65.  

Quanto à perspectiva da educação e as conquistas do direito à educação 

escolar, cabe sinalizar a influência exercida pelo Renascimento cultural nesta 

seara. Prevalecia a compreensão da educação humanista e que tinha como 

objetivo primordial atender aos interesses da aristocracia66. Segundo Frederick 

Eby: 

Para os ingleses, a Renascença significava acima de tudo uma coisa: 

um claro ideal do completo homem culto. Deveria ser desportista, 

cavalheiro e erudito, igualmente apto a servir à Igreja e ao Estado; 

reservado, autocontrolado, autoconfiante, imperturbável, além do que 

pretensioso, mas sempre de um modo cortês. Este ideal estava 

corporificado no princípio reinante, de cujo governo depende o bem-

estar nacional 67.  

Tratava-se, inegavelmente, de uma perspectiva educacional voltada 

primordialmente para os interesses e valores da classe aristocrática. Quanto aos 

ingleses da classe média, do século 16, expõe Christopher Hill que:  

encorajados a se alfabetizar para que pudessem ler a Bíblia, educados 

nas escolas que os mercadores haviam fundado para libertar a educação 

do controle clerical, cresceram num mundo extremamente confuso. As 

ideias tradicionais batiam em retirada, mas não havia nenhuma síntese 

nova para substituí-las. O humanismo, com seu interesse voltado para a 

educação de uma classe dominante e para os clássicos à exclusão do 

vernáculo, não podia exercer atração alguma sobre os ‘setores médios’; 

no entanto, a ênfase humanista na educação do indivíduo, a exemplo da 

ênfase protestante na consciência individual, prestava-se a 

interpretações mais democráticas. O modo de vida urbano, pragmático, 

utilitário e individualista, em que as coisas importavam mais que as 

palavras, e a experiência mais que a autoridade, estava em harmonia 

com as novas tendências do pensamento protestante e científico. Nada, 

porém, estava claro e bem definido. (...) o traço mais surpreendente da 

 
65 Marco Mondaini. O Respeito aos Direitos dos Indivíduos, cit., p. 131. 
66 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 127. 

67 Idem. Ibidem, p. 80-81.  
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vida intelectual da Inglaterra pré-revolucionária é sua perplexidade e 

efervescência68.  

Ademais, em razão da prevalência do caráter elitista da educação no 

período da Idade Moderna, verifica-se que no início do século 17, os teóricos 

ingleses da educação já expunham a preocupação de um número mais 

expressivo de pessoas tornarem-se instruídas. Por isso, defendiam que a 

oportunidade de acesso à educação deveria limitar-se a meninos das classes 

superiores e aos pobres que demonstrassem aptidão excepcional e 

encontrassem um patrão benevolente69. A única escolaridade aceita para as 

massas era o aprendizado voltado para a capacitação do trabalho na indústria. 

A “Lei dos Pobres”, de 1601, estabeleceu a obrigatoriedade do aprendizado para 

crianças pobres e era fornecida por autoridades locais70.  

Mesmo diante dessa realidade, podemos apontar alguns avanços na 

garantia do acesso à educação escolar neste período. O ato escocês de 1696, 

por exemplo, determinou que os proprietários de bens imóveis abrissem e 

custeassem uma escola em cada paróquia. Na Inglaterra, a Sociedade 

Promotora da Instrução Cristã, fundada em 1698, por Thomas Bray, atuou para 

o estabelecimento de escolas de caridade para a instrução elementar de 

crianças carentes. A atuação do Parlamento também foi fundamental com as 

votações pela subvenção no campo da educação71. 

Já no século 18 foram criados planos de organização sistemática da 

educação sob o controle do Estado e de acordo com os princípios da Igreja da 

Inglaterra72. No entanto, a educação continuou fundamentalmente de caráter 

privado e voluntário, com finalidade beneficente e religiosa, e foi realizada 

preponderantemente pelas igrejas e sociedades cristãs73. 

 
68 Origens Intelectuais da Revolução Inglesa, cit., p. 14-16. 

69 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 140. 
70 Idem. Ibidem. 
71 René Humberto. História da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 103. 
72 Idem, ibidem, p.103. 
73 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 51.  
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Somente no século 19 houve a elaboração da primeira lei inglesa que 

tratou da educação de forma compulsória. Foi a Lei do “Ato para a preservação 

da Saúde e Moral dos Aprendizes e outros empregados em Tecelagem de 

algodão e outras, e Fábricas de Algodão e Outras”, editada pelo Parlamento em 

1802. De acordo com seu item 6, cada aprendiz, menino ou menina, deveria 

receber instrução em uma parte do dia de trabalho da seguinte forma: no mínimo 

nos quatro primeiros anos do seu aprendizado, nas horas comuns de trabalho. 

A instrução deveria versar sobre leitura, escrita e aritmética ou pelo menos uma 

delas74.  

Este avanço deu-se dentro de um contexto de profundo desrespeito à 

infância. A Revolução Industrial representou, por um lado, avanços no modo 

capitalista de produção e no desenvolvimento econômico dos países europeus. 

Por outro, em razão do sistemático desrespeito às condições sociais de trabalho 

e bem-estar, teve como uma de suas consequências a demanda por novos 

direitos, em especial os Direitos da Igualdade (Direitos Sociais, Econômicos e 

Culturais). Isso – é claro – à custa de intensas lutas político-sociais.  

Isto porque ao longo dos séculos 17 e 18, os trabalhadores das fábricas 

não tinham direitos garantidos. Entre as várias formas de exploração praticadas 

ao longo da Revolução Industrial, cabe destacar as seguintes: a jornada de 

trabalho podia chegar a 14 horas diárias quase ininterruptas, não havia qualquer 

forma de assistência aos desempregados e enfermos, o trabalho das mulheres 

e das crianças não era regulamentado e estas eram as mais exploradas75. 

Em relação à criança, o desrespeito era ainda mais grave dada sua 

condição de ser vulnerável. Cabe destacar que a infância e suas particularidades 

não eram reconhecidas como tal. Segundo relatório sobre o trabalho das 

crianças de até cinco anos, feito por um médico de Manchester, em 1796:  

O trabalho à noite e as jornadas prolongadas, às quais são submetidas 

as crianças, não somente tendem a diminuir a soma de vida e a atividade 

dos que estão para nascer, pela alteração da força dessa geração, como 

favorecem os vícios dos pais que, contrariamente à ordem humana, 

 
74 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 327. 
75 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea. cit., p. 129 e 130. 
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vivem da exploração dos filhos (...). As crianças empregadas nas 

fábricas são geralmente privadas de qualquer oportunidade de se 

instruírem e de receberem educação moral e religiosa76.  

Diante dessa precariedade na garantia dos mínimos direitos à criança, a 

escola pública na Inglaterra somente foi estabelecer-se a partir do século 1977. 

Mulheres e crianças eram os grupos sociais mais afetados quanto à ausência de 

direitos. Nesse sentido, cabe lembrar a importância e a influência das ideias e 

das contribuições da escritora Mary Wollstonecraft, considerada uma das 

fundadoras do feminismo, com sua obra Reivindicações dos Direitos da Mulher, 

publicada em 1792, na qual ela defende veementemente a igualdade de direitos 

entre os sexos, bem como a importância da educação formal das meninas, 

juntamente com os meninos, para que, ao se tornarem mulheres, adquiram 

liberdade física, moral e civil78.  

A obra foi escrita em resposta à Constituição de 1791, que não 

estabeleceu a cidadania feminina. Para a autora, todos – homens e mulheres – 

deveriam ter as mesmas oportunidades no campo da educação e da participação 

política e social, porquanto ambos têm as mesmas potencialidades para 

desenvolver suas aptidões, qualidades e talentos. No entanto, referida 

oportunidade não estava sendo dada às mulheres e às meninas79.  

1.2.2. Revolução Americana   

Apesar de a Revolução Americana anteceder a Francesa, sua fonte de 

inspiração foi também a Filosofia das Luzes, que envolveu a Europa e chegou à 

 
76 Claude Folhen, Histoire Générale du Travail. Apud, José Jobson de A. Arruda. História 

Moderna e Contemporânea. 10 ed. São Paulo: Ática, p. 134. 
77 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 53. 

78 Mary Wollstonecraft. Reivindicação dos Direitos da Mulher. Tradução Ivania Pocinho Motta. 1 

ed. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 248-249. 

79 Maria Lygia Quartim de Moraes. Prefácio à obra de Mary Wollstonecraft. Reivindicação dos 

Direitos da Mulher. cit, e Carla Basseanezi Pinsky; Joana Maria Pedro. Mulheres: Igualdade e 

Especificidade. In: História da Cidadania. Organização de Jaime Pinsky e Carla Basseanezi 

Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003.  
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América do Norte nos séculos 17 e 18. No entanto, existiram causas específicas, 

ligadas à realidade das colônias inglesas da América do Norte, que ensejaram 

sua independência em 1776, reunindo-se primeiramente em uma confederação 

e posteriormente em Estado federado com a promulgação da Constituição norte-

americana em 1787. 

As colônias inglesas foram povoadas pela mais variada gama de colonos. 

Segundo Leandro Karnal: “A Inglaterra faria da colonização um meio de 

descarregar no Novo Mundo tudo o que não fosse mais desejável no Velho”80. 

Entre esses grupos havia os peregrinos que saíram da Inglaterra devido às 

perseguições religiosas. Estavam em busca de novas terras onde pudessem 

fugir da intolerância religiosa e política para construir uma nova nação81.  

No ano de 1620, em um dos navios que os trouxe para Massachusetts – 

o Mayflower – foi escrito um texto, conhecido como Mayflower Compact, que já 

sinalizava o ideal pela busca da liberdade. Segundo o texto, o novo lugar deveria 

ter o compromisso com as leis justas e iguais (just and equal laws)82. De acordo 

com Leandro Karnal: “Parecia existir uma cidadania avant la lettre, uma 

cidadania 150 anos antes da Independência e da Constituição”83.   

A partir da década de 70 do século 18, as desavenças entre a metrópole 

e as colônias, em razão das medidas mercantis e tributárias aplicadas por meio 

das “Leis Intoleráveis”, ficaram mais acirradas, por prejudicarem sobremaneira 

 
80 Leandro Karnal. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2 ed. 1ª reimpressão. 

São Paulo: Contexto, 2008, p. 45. Segundo o autor: “A população das colônias crescia rápido, 

passando de 2500 pessoas em 1620 (sem contar os índios) para três milhões um século depois. 

Nesse grande contingente, embrião do que seriam os Estados Unidos, misturam-se inúmeros 

tipos de colonos: aventureiros, órfãos, membros de seitas religiosas, mulheres em posses, 

crianças raptadas, negros e africanos, degredados, comerciantes e nobres. Tomar, assim, os 

peregrinos protestantes como padrão é reforçar uma parte do processo e ignorar outras” (Idem, 

Ibidem, 2008, p. 47).  
81 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 87 e 88. 
82 Leandro Karnal. Revolução Americana. In: História da Cidadania. Org.: Jaime Pinsky e Carla 

Bassanezi Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003, p. 136-137, e Leandro Karnal. História dos 

Estados Unidos: das origens ao século XXI, cit., p. 46. 
83 Revolução Americana. In: História da Cidadania, cit., p. 136 e 137. 
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os interesses comerciais das colônias. A imposição das “Leis Intoleráveis” fez 

com que se convocasse o Primeiro Congresso Continental de Filadélfia, em 

setembro de 1774, ainda com caráter não separatista84. 

O Congresso enviou uma petição ao monarca e ao Parlamento inglês, 

solicitando a revogação das referidas leis, com fundamento na igualdade de 

direitos dos colonos. No ano seguinte, reuniu-se o Segundo Congresso 

Continental de Filadélfia, já com caráter separatista, no qual George Washington 

foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson designado 

para redigir a Declaração de Independência, documento que consolidou uma 

Declaração de Direitos85.  

Thomas Jefferson foi um homem dedicado à vida pública. Fundador da 

nação americana e redator da Declaração de Independência, teve participação 

importante no desenvolvimento da educação pública nos Estados Unidos da 

América. Fundou a Universidade de Virgínia e contribuiu para a construção de 

um sistema escolar mantido e supervisionado pelo Estado e pelos governos 

locais86. 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 

publicada em 4 de julho de 1776, texto histórico e revolucionário, defendeu que: 

todos os homens criados são iguais, dotados pelo Criador de certos direitos 

inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. 

Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, 

derivando seus justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre 

que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o 

direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais 

 
84 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 151-152, e José 

Damião de Lima Trindade. Anotações sobre a História Social dos Direitos Humanos. In: Direitos 

Humanos: Construção da Liberdade e da Igualdade. São Paulo: Centro de Estudos da 

Procuradoria Geral do Estado, 1998, p. 92.  

85 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 151-152, e José 

Damião de Lima Trindade. Anotações sobre a História Social dos Direitos Humanos, cit., p. 92.  
86 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 344. 
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princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais 

conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade87.  

 

Cabe destacar que diferentemente da Revolução Francesa, a Americana 

não revolucionou a sociedade americana colonial em relação a sua estrutura 

social e econômica, uma vez que o absolutismo nunca havia chegado à América. 

O que ela fez foi romper definitivamente com a subordinação das colônias à 

metrópole, proclamando a independência de todas elas e a formação inicial de 

uma confederação. Com a Constituição de 1787, formou-se um novo Estado, os 

Estados Unidos da América, por meio da união de todas as ex-colônias em um 

Estado federado88. Segundo expõe José Damião de Lima Trindade: 

O que estava em jogo na Revolução Francesa era uma total mutação 

da existência comunitária, uma transformação pela raiz da ordem 

social, das hierarquias tradicionais, das estruturas políticas e 

econômicas, uma redistribuição da propriedade, uma renovação dos 

valores psicológicos e morais, que também se afirmou na ordem da 

moral, da língua, do costume. Nada seria como antes, enquanto nos 

Estados Unidos tudo continuou como antes, com exceção de certas 

estruturas políticas89. 

 

Em 1787 foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos da América, 

aprovada na Convenção de Filadélfia, e que estabeleceu o regime republicano 

e presidencialista, com a separação e a independência dos três poderes assim 

como o respeito aos direitos fundamentais. No ano de 1789, George Washington 

foi eleito presidente da nação, exercendo dois mandatos90. 

Quando a Constituição Americana foi promulgada, ela não apresentava, 

a princípio, uma declaração de direitos fundamentais. No entanto, nove das treze 

 
87 http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html. Acesso em 05 de ag. de 2019. 
88José Damião de Lima Trindade. Anotações sobre a História Social dos Direitos Humanos. cit., 

p. 99-100. 
89 Idem. Ibidem., p. 100. 

90 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea. cit., p. 152 e Fábio Konder 

Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. cit., p. 95. 

http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html
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ex-colônias exigiram que uma declaração de direitos fosse acrescida à 

Constituição, como condição para a ratificarem e também aderirem à Federação. 

A exigência foi acatada e assim, em 1791, foram aprovadas as dez primeiras 

emendas à Constituição. Nos séculos 19 e 20, foram acrescentadas outras 

emendas que consolidam o Bill of Rights norte-americano91. 

Importante lembrar que a “Declaração de Direitos do Bom Povo da 

Virgínia”, de 16 de junho de 1776, uma das treze ex-colônias inglesas na América 

do Norte, já havia inserido vários direitos fundamentais em seu texto. Segundo 

a Declaração, na qual o povo de Virgínia se reúne em convenção plena e livre, 

os direitos nela enunciados pertencem ao povo e representam a base e o 

fundamento do governo92. 

A Constituição norte-americana, com o acréscimo das dez primeiras 

emendas, objetivou limitar o poder estatal, com a previsão de vários direitos 

fundamentais. Entre suas previsões, a 4ª emenda estabeleceu o direito do povo 

à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres, contra buscas e 

apreensões arbitrárias. A 5ª emenda, por seu turno, previu o devido processo 

legal, segundo o qual ninguém será privado da vida, da liberdade, ou de seus 

bens sem o devido processo legal. A 6ª emenda determinou que, em todos os 

processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público, 

realizado por um júri imparcial do Estado onde o crime for cometido. A 8ª emenda 

preceituou o princípio da proporcionalidade, segundo o qual: “Não serão exigidas 

nem impostas fianças ou multas excessivas, nem infligidas penas cruéis ou 

aberrantes”93.  

A 9ª emenda é importantíssima, uma vez que estabelece expressamente 

que os direitos fundamentais enunciados na Constituição norte-americana são 

meramente exemplificativos. Segundo seu texto: “A especificação de certos 

direitos na Constituição não deve ser entendida como uma negação ou 

 
91 José Damião de Lima Trindade. Anotações sobre a História Social dos Direitos Humanos, cit., 

p. 96. 
92 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 114-115. 
93 Idem. Ibidem., p. 123. 
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depreciação de outros direitos conservados pelo povo”94. O caráter meramente 

exemplificativo dos direitos fundamentais previstos na Constituição norte-

americana confirma a possibilidade de proteção constitucional, pelo sistema 

jurídico americano, de outros direitos fundamentais não previstos 

expressamente no Texto. 

Embora a Constituição norte-americana não faça alusão expressa ao 

direito à educação, a 9ª emenda, juntamente com as emendas 1ª e 10ª, propiciou 

a consolidação do direito à educação escolar nos Estados Unidos da América. 

Segundo a 1ª emenda: “O Congresso não editará lei instituindo uma religião, ou 

proibindo o seu exercício, nem restringirá a liberdade de palavra ou de imprensa; 

ou o direito de o povo reunir-se pacificamente, ou o de petição ao governo para 

a correção de injustiças”95. Essa emenda proporcionou que os Estados Unidos 

nascessem como Estado laico, o que possibilitou a completa secularização da 

educação escolar pública.  

A 10ª emenda, por seu turno, declara que: “Os poderes não delegados 

aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos estados, são 

reservados aos estados ou ao povo, respectivamente”. Essa emenda preservou 

a autonomia local e a liberdade individual, o que possibilitou que a educação 

escolar norte-americana ficasse como prerrogativa dos Estados, sendo mantida 

e administrada pelos governos estaduais e locais, assim como pelas instituições 

particulares96.  

Desde a formação das colônias já existia o interesse e a preocupação com 

educação dos colonos. Nesse período, a educação estava diretamente 

relacionada ao caráter religioso. De acordo com Leandro Karnal: 

em todos os documentos sobre educação há a mesma preocupação: 

o conhecimento das coisas relativas à religião. Do ensino primário ao 

 
94 Idem, Ibidem, p. 123. 
95 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 121. 

96 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 346. 
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superior, o conhecimento da Bíblia parece ter orientado todo o projeto 

educacional das colônias inglesas97.  

A importância dada à educação no período colonial possibilitou o 

estabelecimento de instituições de ensino superior nas colônias, como a 

Universidade de Harvard em Massachusetts, no ano de 1636, e a Universidade 

Columbia em Nova York, no ano de 1754, entre outras. Nos séculos 17 e 18, 

essas instituições foram influenciadas pelo iluminismo, o que também contribuiu 

para que as treze colônias tivessem um alto nível de educação formal, muito 

superior ao verificado tanto na Europa quanto no restante da América daquele 

período98.  

Quanto à cidadania, cabe sinalizar que as Revoluções Burguesas 

(Inglesa, Americana e Francesa) a conceberam como uma prerrogativa 

pertencente a poucos, porquanto as revoluções atendiam essencialmente aos 

valores do liberalismo burguês. De acordo com a concepção das democracias 

ocidentais contemporâneas, a cidadania daquele período ainda era 

extremamente limitada, porque seu conceito era dado pela exclusão e não pela 

inclusão. A cidadania do período pós-Revolução Americana tinha caráter liberal, 

o que significava conceder liberdades civis e políticas a um grupo específico, ou 

seja, a burguesia. Na relação de direitos e pertencimento, a liberdade estava 

baseada na propriedade. 

Como a condição de cidadão era concedida por exclusão, verifica-se que 

o processo revolucionário representou para os indígenas norte-americanos a 

perda de direitos. As mulheres e os brancos pobres também não eram titulares 

dos direitos políticos e por isso não votavam. Assim, ao lado dos ideais de 

liberdade e igualdade estava a escravidão que perdurou até a Guerra de 

Secessão (1861-1865). Somente com a Emenda Constitucional n. 13 houve a 

expressa proibição da escravidão, ao declarar que não haverá escravidão nos 

Estados Unidos da América, ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição99. 

 
97 Leandro Karnal; Luis Estevam Fernandes; Marcus Vinícius de Morais e Sean Purdy. História 

dos Estados Unidos: das origens ao século XXI, cit., p. 49. 

98 Idem, Ibidem, p. 49 e 50. 
99 Leandro Karnal. Revolução Americana. In: História da Cidadania, cit., p. 142 a 144. 
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Segundo Luís Roberto Barroso: 

 O texto original permitia, na seção 2, do artigo 1º, o regime de escravidão. Após 

76 anos e uma guerra civil, a 13ª Emenda, de 1865, aboliu a escravatura. 

Investidos de cidadania, ainda assim os negros eram largamente discriminados, 

com a chancela dos poderes estatais. Em 1896, ao decidir o caso Plessy versus 

Ferguson, a suprema Corte endossou a doutrina do “equal but separate” – iguais, 

mas separados –  forma dissimulada de discriminação praticada em diversos 

Estados. Somente em 1954, em Brown versus board of Education, a suprema 

Corte considerou inconstitucional a segregação de estudantes negros nas 

escolas públicas, em decisão que se tornou um marco na política de integração 

racial100  

 

É importante sinalizar que a partir da concepção de cidadania com cunho 

liberal abre-se caminho para a luta pela expansão da cidadania a todos os 

americanos nos séculos seguintes. O processo de conquista e afirmação dos 

direitos fundamentais foi sempre marcado por uma mescla de movimentos 

político-sociais com importantes avanços mas também retrocessos.     

           De acordo com Paul Singer:  

É interessante observar que todas as emendas seguintes à Constituição 

ampliaram ou inovaram no campo dos direitos civis. A 13ª acaba com a 

escravidão, a 14ª declara que todas as pessoas nascidas ou 

naturalizadas nos EUA são cidadãos. Nenhum estado deve fazer ou 

impor qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidades dos 

cidadãos dos EUA; nem pode qualquer estado privar qualquer pessoa 

da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal; nem 

negar dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis. A 15ª emenda 

diz que ‘o direito dos cidadãos dos EUA de votar não poderá ser negado 

ou restrito pelos Estados Unidos por causa de raça, cor ou condição 

prévia de servidão’. As três emendas foram aprovadas por ocasião da 

Guerra civil e no pós-guerra, para libertar os negros da escravidão e 

impedir que os Estados confederados, que se opuseram à abolição, 

negassem aos negros seus direitos e especificamente o de voto. Apesar 

dessas emendas, os negros se viram privados de seus direitos civis e 

políticos por longos anos, nos estados do sul. Somente nos anos 1960, 

 
100 O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas: Limites e Possibilidades da 

Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 54. 
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após árduas lutas e não pouca violência, os direitos dos negros 

proclamados pelas 14ª e 15ª emendas passaram a ser efetivamente 

respeitados. Esses fatos mostram como a existência da escravidão 

bloqueou, de certo modo, o progresso democrático e a consequente 

conquista de direitos sociais nos EUA101. 

De acordo com a perspectiva histórica, inegavelmente a Revolução 

Americana representou importante avanço na conquista dos direitos 

fundamentais e na construção da cidadania liberal, por meio da criação de um 

novo modelo de Estado, que apresentou o regime constitucional republicano, a 

representação popular com a limitação de poderes governamentais e o respeito 

aos direitos fundamentais, não obstante a cidadania conquistada neste período 

ainda fosse marcada pela exclusão. 

Segundo Leandro Karnal: 

Na verdade, o termo cidadania foi criado em meio a um processo de 

exclusão. Dizer quem era cidadão – ao contrário de hoje, em que 

supomos se tratar da maioria – era uma maneira de eliminar a 

possibilidade de a maioria participar, e garantir os privilégios de uma 

minoria. Admitir o conceito de cidadania como um processo de inclusão 

total é uma leitura contemporânea102.  

Apesar do caráter excludente da cidadania conquistada na Revolução 

Americana, foi a partir dela que se abriu o longo caminho de luta pela expansão 

da cidadania para todos os americanos nos séculos seguintes.  

Quanto à educação, a importância dada a ela no período colonial 

possibilitou o estabelecimento de instituições de ensino superior nas colônias, 

assim como de escolas para os colonos. As treze colônias tinham alto nível de 

educação formal, muito superior ao verificado tanto na Europa quanto no 

restante da América daquele período. Com a independência americana, a 

preocupação com a educação permaneceu latente e a partir daí os Estados 

Unidos da América iniciaram a construção do seu sistema educacional escolar.  

 
101 A Cidadania para Todos. In: História da Cidadania. Org.: Jaime Pinsky e Carla Bassanezi 

Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003, p. 206. 
102 Revolução Americana. In: História da Cidadania, cit., p 143-144. 
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1.2.3. Revolução Francesa   

A Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da 

história da civilização ocidental, marcando o começo da Era Contemporânea. A 

especial importância dessa revolução reside na proposta por ela apresentada de 

mudança de paradigma quanto à estrutura político-social até então vigente na 

França, e também em grande parte da Europa, em razão dos regimes 

absolutistas. Segundo Alexis de Tocqueville: 

Como seu objetivo não foi apenas mudar um governo antigo, e sim 

abolir a forma antiga da sociedade, a Revolução Francesa teve de 

atacar simultaneamente todos os poderes estabelecidos, demolir todas 

as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes 

e os usos e, por assim dizer, esvaziar o espírito humano de todas as 

ideias nas quais se haviam fundamentado até então o respeito e a 

obediência103.  

           Segundo José Jobson da A. Arruda:  

Para muitos historiadores a Revolução Francesa faz parte de um 

movimento revolucionário global – atlântico ou ocidental – que começou 

nos Estados Unidos em 1776, atingiu a Inglaterra, a Irlanda, a Holanda, 

a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a Suíça e culminou na França, em 1789, 

onde adquiriu um caráter mais violento. Da França o movimento 

revolucionário continuou a repercutir em outros países europeus, 

voltando à própria França, em 1830 e 1848”104. 

As reivindicações da Revolução foram consignadas primeiramente na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Referida Declaração, 

inspirada no movimento Iluminista dos séculos 17 e 18, referiu-se ao homem de 

forma abstrata. Na visão de Alexis de Tocqueville, não se tratava de uma 

declaração específica de direitos do povo francês, mas sim de uma declaração 

de direitos universais e que expressava qual deveria ser a relação política entre 

o Estado e a sociedade. Expressava quais eram os direitos e consequentemente 

 
103 O Antigo Regime e a Revolução. Organizado por J.-P. Mayer. Tradução de Rosemary Costhek 

Abílio. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 11. 
104 História Moderna e Contemporânea, cit., p. 157. 
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os deveres dos homens em matéria política, independentemente da 

nacionalidade e da época105. 

Nos debates realizados pela Assembleia Nacional Francesa para a 

elaboração da Declaração de 1789, foram feitas inúmeras intervenções com o 

objetivo de expressar o caráter universal do referido manifesto revolucionário. 

Nesse sentido, Démeunier expressou na sessão de 3 de agosto que: “esses 

direitos são de todos os tempos e de todas as nações”106. Na sessão de 8 de 

agosto, Mathieu de Montmorency propalou que: “os direitos do homem em 

sociedade são eternos, (...) invariáveis como a justiça, eternos como a razão; 

eles são de todos os tempos e de todos os países”107. 

           Em razão do caráter universal da Revolução Francesa e 

consequentemente da própria Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 

interessante destacar o pensamento de Aléxis de Tocqueville que a concebeu 

muito mais próxima dos grandes movimentos religiosos do que das revoluções 

políticas. Segundo o autor:  

A Revolução Francesa operou, com relação a este mundo, precisamente 

do mesmo modo que as revoluções religiosas agem com vistas ao outro; 

considerou o cidadão de um modo abstrato, apartado de todas as 

sociedades particulares, assim como as religiões consideram o homem 

em geral, independentemente do país e da época. Não indagou apenas 

qual era o direito particular do cidadão francês, mas quais eram os 

deveres e os direitos gerais dos homens em matéria política. Foi 

reportando-se sempre assim ao que havia de menos particular e, 

digamos, de mais natural em termos de estado social e de governo que 

ela pôde tornar-se compreensível para todos e imitável em cem lugares 

ao mesmo tempo108.  

Ademais, o caráter universal da Revolução e seus desdobramentos 

contribuíram substancialmente para a construção da nova perspectiva da 

relação político-social do Estado com o indivíduo, por meio do Estado de Direito 

pautado na cidadania liberal. Muitas críticas foram feitas a respeito da concepção 

 
105 Alexis de Tocqueville. O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 15-16. 
106 Apud. Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 130. 
107 Idem, Ibidem, p. 130. 
108 O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 15-16. 
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universalista defendida pela Revolução Francesa. Entre os críticos estava Karl 

Marx. Para ele não se tratava do homem abstrato e universal. Muito pelo 

contrário, trata-se do burguês e dos seus interesses egoístas109.   

Observa-se que as críticas de autores como Karl Marx fazem sentido, 

porquanto a Revolução Francesa estava pautada na cidadania liberal, na qual o 

pertencimento estava estruturado na relação da liberdade com a propriedade. 

Neste viés, a cidadania conquistada com a Revolução tinha caráter nitidamente 

excludente. Observa Eric J. Hobsbawm, ao analisar a Declaração de 1789, que: 

“Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios 

nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e 

igualitária”110.  

No entanto, o que não podemos deixar de considerar no caráter universal 

da Revolução e que tem importância primeira, foram os princípios por ela 

trazidos e que representaram a ruptura com o Antigo Regime e seus valores 

opressores e a reivindicação de uma nova forma de organização político-social 

da sociedade francesa, pautada no Estado de Direito. A partir de então nasce o 

Estado moderno e segundo Norberto Bobbio: “primeiro liberal, no qual os 

indivíduos que reivindicavam o poder soberano são apenas parte da sociedade; 

depois democrático, no qual são potencialmente todos a fazer tal 

reivindicação”111.  

Neste sentido, as Revoluções Burguesas, e em especial a Revolução 

Francesa, têm particular importância na conquista da cidadania, porque a 

proteção jurídica dos direitos do homem pelo Estado encontra legitimidade nos 

ideais dessas Revoluções. A elaboração da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, de 1789, e das Constituições Francesa, de 1791, e Americana, de 

1787, marcam o início da positivação dos direitos fundamentais na Lei suprema 

dos Estados, ou seja, nas Constituições. 

 
109 Norberto Bobbio. A Era dos Direitos, cit, p. 92. 
110 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e 

Marcos Penchel. 24 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009, p. 91. 
111 Norberto Bobbio. A Era dos Direitos, cit, 93. 
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O constitucionalismo moderno tinha como doutrina principal a afirmação 

dos direitos fundamentais e a limitação dos poderes do Estado por meio de uma 

constituição que tutelasse referidos direitos. Observa André Ramos Tavares que: 

 Em todas as suas fases sucessivas, o constitucionalismo 

apresentou um traço constante, desde o início, que é a limitação do 

governo pelo Direito, as denominadas ‘limitações constitucionais’. 

Essa é a nota mais antiga e, ao mesmo tempo, a mais recente, no 

constitucionalismo. Opõe-se desde sua origem, ao governo 

arbitrário 112.   

A partir das referidas constituições, o constitucionalismo moderno ganha 

força e difunde seus princípios não só para a Europa, mas também para outros 

continentes. Vários Estados europeus passaram a ter suas próprias 

constituições, assim como Estados de outros continentes, como, por exemplo, o 

Brasil, com sua primeira constituição, a de 1824, que, apesar de outorgada e 

concebida em um regime escravocrata, foi inspirada no iluminismo e previu um 

rol de direitos fundamentais. 

Para entender a mudança de paradigma apresentado pela Revolução 

Francesa, é preciso compreender como se encontrava a França no período pré-

revolucionário. A Revolução foi em si a culminância de um processo histórico 

que já se desencadeava ao longo da Idade Moderna, em razão do contexto 

político, econômico, social e cultural da época.  

A França foi o maior expoente do absolutismo, que atingiu seu auge no 

século 17, durante o reinado de Luís XIV, conhecido como o Rei Sol e a quem 

se atribui a célebre frase: “L’Etat c’est moi, le juge c’est moi”113. No campo 

político, como ilustrado, a concentração do poder era absoluta nas mãos do 

monarca. A exposição de Alexis de Tocqueville é muito esclarecedora quanto à 

concentração do poder político na figura do monarca, não obstante ele ter a sua 

disposição e comando o conselho do rei: 

 No centro do reino e perto do trono formou-se um corpo administrativo 

singularmente poderoso e em cujo seio todos os poderes se reúnem de um modo 

 
112 Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 13.  

113 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 61. 
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novo: o conselho do rei. Sua origem é antiga, mas a maioria de suas funções é 

de data recente. É simultaneamente: suprema corte de justiça, pois tem o direito 

de anular as decisões de todos os tribunais comuns; tribunal superior 

administrativo, pois é dele que dependem em última instância todas as 

jurisdições especiais. Como conselho do governo, possui ademais, ao bel-prazer 

do rei, força legislativa, discute e propõe a maioria das leis, determina e rateia 

os impostos. Como conselho superior de administração, cabe-lhe estabelecer as 

regras gerais que devem dirigir os agentes do governo. Decide sobre todos os 

assuntos importantes e fiscaliza os poderes secundários. Tudo acaba por chegar 

a ele e dele parte o movimento que se transmite a tudo. Entretanto não tem 

jurisdição própria. O rei é o único a decidir, ainda que o conselho pareça decretar. 

Mesmo aparentando exercer a justiça, é composto apenas de simples 

fornecedores de pareceres, como diz o parlamento em uma de suas 

advertências. Esse conselho é composto não de grandes senhores e sim de 

personagens de origem mediana ou baixa, de ex-intendentes e outras pessoas 

peritas na prática dos assuntos públicos; são todos destituíveis 114.  

 

No campo social, a França era uma sociedade de estamentos, devido à 

herança da Idade Média. Havia três classes sociais: o Primeiro Estado 

constituído pelo clero; o Segundo Estado, pela nobreza; e o Terceiro Estado, 

pelo restante da população que representava aproximadamente 98% desta.  

De acordo com José Jobson de A. Arruda:  

O clero era composto por cerca de 120 mil religiosos em alto clero, 

bispos e abades que estavam ao nível da nobreza, e baixo clero, padres 

e vigários de baixa condição econômica e social; o conjunto do clero 

constituía o Primeiro Estado. A nobreza – o Segundo Estado – era 

formada de 350 mil membros; a nobreza palaciana vivia das pensões 

reais, usufruindo dos cargos públicos; a nobreza provincial vivia no 

campo, em situação de penúria econômica. Havia ainda a chamada 

nobreza de toga, constituída por elementos oriundos da burguesia, que 

compravam seus cargos políticos e administrativos. O terceiro Estado 

representava o restante da população, cerca de 98%: a alta burguesia 

composta por banqueiros, financistas e grandes empresários; a média 

burguesia formada pelos profissionais liberais – médicos, dentistas, 

professores, advogados etc.; a pequena burguesia, os artesãos, os 

 
114 O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 42. 
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lojistas e o povo, os sans-culottes, camada social heterogênea de 

artesãos, aprendizes e proletários. As classes populares rurais, que 

chegavam a 20 milhões, destacando-se os servos ainda em condição 

feudal (uns 4 milhões) e os camponeses livres e semilivres completavam 

o Terceiro Estado115.  

O Terceiro Estado, por um lado, arcava com toda a carga tributária e com 

isso sustentava os privilégios do rei, do clero e da nobreza. Por outro lado, não 

gozava de qualquer privilégio, como o Primeiro e o Segundo Estados. Estes 

eram isentos de tributação e desfrutavam de todas as vantagens concedidas 

pelo Antigo Regime sob a forma de pensões e cargos públicos. 

Dessa forma, havia no campo social uma profunda crise socioeconômica, 

que gerava intenso descontentamento do Terceiro Estado. A burguesia, classe 

em ascensão econômica, devido ao mercantilismo, não aceitava mais os 

privilégios da nobreza e do clero, porque estes inviabilizavam o crescimento 

econômico, além de colocarem o Terceiro Estado na condição de súditos, ou 

seja, daqueles que não titularizavam direitos, mas apenas obrigações116.  

É nesse contexto que a Revolução é desencadeada. Seu objetivo 

principal era o de reivindicar a abolição dos privilégios feudais e a implantação 

da igualdade civil. Sua fonte de inspiração político-filosófica foi o iluminismo, 

considerado a filosofia da classe burguesa. Os reflexos da Revolução 

inegavelmente vão percorrer os séculos seguintes, e seus ideais são mais que 

atuais no século 21. 

Importante destacar que a Revolução Francesa, como aponta Eric J. 

Hobsbawm: 

não foi feita ou liderada por um partido ou movimento organizado, no 

sentido moderno, nem por homens que estivessem tentando levar a 

cabo um programa estruturado. Nem mesmo chegou a ter ‘lideres’ do 

tipo que as revoluções do século XX nos têm apresentado, até o 

surgimento da figura pós-revolucionária de Napoleão. Não obstante, 

um surpreendente consenso de ideias gerais entre um grupo social 

bastante coerente deu ao movimento revolucionário uma unidade 

 
115 História Moderna e Contemporânea, cit., p. 158. 

116 Idem. Ibidem. 
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efetiva. O grupo era a ‘burguesia’; suas ideias eram as do liberalismo 

clássico, conforme formuladas pelos ‘filósofos’ e ‘economistas’ e 

difundida pela maçonaria e associações informais117. 

Também é interessante analisar o pensamento de Alexis de Tocqueville, 

autor do século 19, ao analisar a disparidade entre os ideais iluministas e a 

violência física verificada durante a Revolução. De acordo com o autor:  

O contraste entre a benignitude das teorias e a violência dos atos, que 

foi uma das características mais estranhas da Revolução Francesa, não 

surpreenderá ninguém que levar em conta que essa revolução foi 

preparada pelas classes mais civilizadas da nação e executada pelas 

mais incultas e mais rudes118. 

Referido comentário desperta algumas reflexões sobre o alcance e a 

perspectiva da cidadania nos séculos 18 e 19. O tal “contraste entre a 

benignitude das teorias e a violência dos atos”, entendido pelo autor como a 

disparidade entre o que pensavam os “mais civilizados” e o que foi “executado 

pelos mais rudes e incultos”, pode ser compreendido como uma visão excludente 

da cidadania, o que foi confirmado como resultado das revoluções burguesas. A 

“benignitude das teorias” era voltada fundamentalmente para os interesses 

político-econômicos da classe burguesa.  

Os mais rudes e incultos executaram faticamente a Revolução. Foram 

para os campos de batalha, lutaram com sangue, suor e lágrimas, mas pouco ou 

nada desfrutaram imediatamente do que se conquistou com ela. Por isso, a 

Revolução Francesa pode ser considerada o nascedouro dos movimentos 

sociais, movimentos estes que despertaram a reivindicação por novos direitos, 

como os direitos da igualdade, assim como a ampliação dos direitos da liberdade 

para uma gama maior da sociedade, ou seja, para os mais rudes e incultos.     

A filosofia das luzes tinha como foco os anseios burgueses e difundiu-se 

na Europa no final do século 17 e ao longo de todo o século 18. Grande parte 

dessa filosofia, desenvolvida por filósofos e pensadores da época, foi reunida na 

Enciclopédia Francesa, que formou a Suma Filosófica do século 18. Filósofos e 

 
117 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 90.  
118 O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 226. 
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pensadores como Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, D’ Alembert e 

outros participaram da Enciclopédia que reunia o pensamento liberal burguês da 

época. As ideias iluministas fundamentaram a Revolução Francesa e a 

elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

expressão dos direitos individuais e dos interesses da classe burguesa. 

O iluminismo foi uma filosofia baseada no conhecimento advindo 

exclusivamente da razão. Apesar de não ter uma ideia única, o fundamento da 

filosofia iluminista era estabelecer o uso da razão na condução da vida em 

sociedade e contribuir para o desenvolvimento desta como um todo, tanto no 

campo intelectual, social, político e ético. Apresentava uma nova perspectiva 

para a sociedade e para o Estado e, por isso, propunha ideias que condenavam 

toda forma de tirania, seja intelectual, moral ou religiosa. Consequentemente, o 

movimento iluminista condenava a arbitrariedade das instituições políticas do 

absolutismo119. 

Os filósofos iluministas defendiam que a sociedade ideal era aquela que 

respeitava e preservava os direitos do homem, concebidos como naturais. A 

doutrina do direito natural, baseada na razão, defendia a existência de normas 

jurídicas universais e imutáveis de proteção dos direitos do homem. Segundo 

eles, o objetivo maior de uma sociedade deveria sempre ser a felicidade dos 

homens, a quem caberia escolher seus governos, para que estes lhes 

assegurassem no âmbito estatal a liberdade, a igualdade e a felicidade, 

diferentemente do que ocorria no sistema absolutista120.  

Apesar de a filosofia iluminista ser a filosofia da classe burguesa, 

fundamentada na proteção da liberdade, da propriedade e consubstanciada nos 

direitos civis e políticos, a ideia de felicidade defendida pelos iluministas 

significava um ideal essencialmente coletivo. Deveria ser um projeto da 

sociedade para que todos pudessem viver em melhores condições. 

Neste período, a Revolução Industrial já estava em pleno vapor 

especialmente na Inglaterra. Referida revolução inequivocamente viria a 

 
119 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política, cit., p. 605 

a 609.  
120 Idem. ibidem, p. 605 a 609. 
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proporcionar o desenvolvimento econômico guiado pelo regime capitalista. O 

resultado foi uma forma de produção e consumo baseada na exploração do 

homem pelo próprio homem. No entanto, as consequências da Revolução 

Industrial foram substanciais para a demanda por novos direitos, os 

denominados Direitos da Igualdade, a partir do século 19121. 

1.2.3.1. Declaração Francesa de 1789 e seus Desdobramentos na 
Conquista dos Direitos Fundamentais 

No contexto revolucionário, o Terceiro Estado se proclama Assembleia 

Nacional em junho de 1789, com o objetivo de garantir seu poder político. O rei 

Luís XVI, já enfraquecido, não consegue conter o movimento que culminaria em 

primeiro com a Declaração de 1789, manifesto político revolucionário, e depois 

a Constituição Francesa de 1791122. Declarava-se o término do Antigo Regime. 

Elabora-se então a referida Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

em 26 de agosto de 1789.  

O documento declarava a existência de direitos naturais, inalienáveis e 

sagrados do homem123. Segundo seu artigo 1º, “os homens nascem e são livres 

e iguais em direitos”. Explica Norberto Bobbio que: “Na realidade, os homens 

 
121 Nilo Odalia. A Liberdade como Meta Coletiva. In: História da Cidadania. Org.: Jaime Pinsky 

e Carla Bassanezi Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003, p. 160-161. 
122 Idem. Ibidem., p.165-166.  
123 Segundo o preâmbulo da Declaração: “Os representantes do povo francês, constituídos em 

Assembleia nacional, considerando que a ignorância, o descuido ou o desprezo dos direitos 

humanos são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos Governos, 

resolveram expor, numa declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do 

homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente a todos os membros do corpo 

social, possa lembrar-lhes sem cessar seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do 

Poder Legislativo e os do Poder Executivo, podendo ser a todo instante comparados com a 

finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as 

reclamações dos cidadãos, fundadas doravante em princípios simples e incontestáveis, 

redundem sempre na manutenção da Constituição e na felicidade de todos” (Fábio Konder 

Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 153-154). 
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não nascem nem livres nem iguais. Que os homens nasçam livres e iguais é uma 

exigência da razão, não uma constatação de fato ou um dado histórico”124. 

Referido o artigo prosseguia afirmando que “as distinções sociais só podem 

fundamentar-se na utilidade comum”. Segundo Paul Singer: “Em um país em 

que a aristocracia ainda se faz presente e reluta em abrir mão de seus privilégios, 

está cláusula sintetiza toda uma revolução social”125.  

O artigo 1º da Declaração apresenta uma das ideias fundamentais da 

modernidade. Explica Norberto Bobbio tratar-se da inversão da “concepção 

tradicional, segundo a qual o poder político – o poder sobre os homens chamado 

de imperium – procede de cima para baixo e não vice-versa”126. Trata-se do 

nascimento da concepção individualista de sociedade, segundo a qual o 

indivíduo vem antes da sociedade. Expõe Norberto Bobbio que da concepção 

individualista da sociedade nasce a democracia moderna127. 

O artigo 2º, por seu turno, prescrevia que: “A finalidade de toda 

associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem. A expressão associação é interpretada no sentido do contrato social, 

tão bem desenvolvido por Jean Jacques Rousseau. Revela a concepção 

individualista da sociedade, ou seja, o indivíduo vem antes do Estado. Os direitos 

fundamentalmente protegidos foram a liberdade, a prosperidade, a segurança e 

a resistência à opressão”, o que revelava conotação política de caráter liberal. 

O artigo 3º, por seu turno, estabelecia que a soberania residia 

essencialmente na nação, diferentemente do que ocorria no regime absolutista, 

no qual a soberania residia na pessoa do monarca. No entanto, a soberania não 

deveria pertencer ao povo, no sentido amplo e democrático, como se verificou 

nos debates travados durante a elaboração da Declaração.  

Na sessão de 15 de junho, Mirabeau propôs a utilização da expressão 

“assembleia dos representantes do povo”. Os juristas Target e Thouret, 

conhecedores do direito romano, discordaram, porque a palavra povo poderia 

 
124 Norberto Bobbio. A Era dos Direitos, cit, p. 108. 
125 Paul Singer. A Cidadania para Todos, cit., p. 211. 
126 Norberto Bobbio. A Era dos Direitos, cit, p. 108. 
127 Idem. Ibidem, p.108 e 109. 
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significar tanto plebs quanto populus. Caso se adotasse o primeiro sentido, 

haveria a criação de um regime democrático, que consequentemente permitiria 

a participação política de todos os homens, inclusive dos indivíduos sem 

propriedade, e que compunham a grande maioria da população. Caso fosse 

adotada a expressão “povo”, a cidadania seria concedida a todos os homens, 

independentemente da situação econômica. A assembleia não aceitou a 

proposta. A solução foi apresentada pelo Abade de Sieyès, com base na sua 

obra O que é o Terceiro Estado (Qu’est-ce que le Tiers Etat), e foi escolhida a 

expressão “assembleia nacional”128.  

O artigo 4º da Declaração, por sua vez, cuidava do direito à liberdade, e 

os artigos 5º e 6º tratavam do princípio da legalidade. O artigo 7º prescrevia o 

princípio do devido processo legal e o artigo 8º, o princípio da proporcionalidade. 

O artigo 9º, por seu turno, prescrevia o princípio da inocência. Já os artigos 10º 

e 11º garantiam a liberdade de expressão e de comunicação. Os artigos 13 e 14 

prescreviam a estrita legalidade na criação e na cobrança de tributos. O artigo 

16 preceituava a separação de poderes.  

Por fim, o artigo 17 prescrevia que a propriedade era um direito inviolável 

e sagrado. A concepção de inviolabilidade da propriedade estava ligada aos 

ideais do liberalismo que veio a se consolidar no século 19. Já a ideia de 

sacralidade, nos parece um resquício deixado pelo Antigo Regime, no qual o rei 

era o mensageiro de Deus na terra.  

Nas palavras de Fábio Konder Comparato:  

A declaração do caráter sagrado da propriedade, contida no art. 17, é um 

evidente anacronismo. Sagrada era a propriedade greco-romana, intimamente 

ligada à religião doméstica, à casa de família, sede do deus lar, e ao terreno 

adjacente onde ficavam as sepulturas dos membros da gens. A sacralidade 

desses bens, aliás, era bem marcada pela sua fixidez e imobilidade: longe do 

caráter desprezível das coisas mobiliárias (res mobilis, res vilis), a propriedade 

tradicional é sempre imóvel, à imagem das coisas divinas129.  

 
128 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 139. 
129 Idem. Ibidem., p. 148. 
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Em 14 de setembro de 1791, a Assembleia Nacional promulga a primeira 

Constituição Francesa, que tornou a França uma monarquia constitucional. O 

Poder Executivo ficaria a cargo do rei e o Poder Legislativo à Assembleia. O 

trono continuaria hereditário e os deputados teriam mandato de dois anos. Não 

obstante a proclamação da igualdade civil, esta seria titularizada por uma parcela 

da sociedade, uma vez que se instituiu o voto censitário, o qual demanda 

determinada capacidade de renda ou de bens para participar da vida política do 

Estado130.    

A Constituição de 1791 consagrou os enunciados da Declaração de 1789, 

tais como: a soberania da nação, a separação dos poderes e os direitos civis e 

políticos do povo francês, baseado na cidadania de cunho liberal. Inaugurou o 

Estado de Direito, mas não o Estado democrático. Observa Eric J. Hobsbawm 

que: “A Constituição de 1791 rechaçou a democracia excessiva através de um 

sistema de monarquia constitucional baseada num direito de voto censitário dos 

‘cidadãos ativos’ reconhecidamente bastante amplo”131.  

 Quanto ao voto censitário e as suas discriminações, expõe Paul Singer: 

A constituição ‘burguesa’ de 1791 também não foi generosa quanto à 

atribuição de direitos civis e políticos. Ela distinguia entre cidadãos 

ativos, com todos os direitos, e passivos, com direitos legais e 

humanos, mas não políticos. Eram destituídos do direito de votar e ser 

votado as mulheres, os menores de 25 anos, os que não possuíam 

domicílio legal num cantão, os que não pagavam algum imposto direto 

equivalente a pelo menos três dias de trabalho e todas as pessoas 

tidas como ‘doméstica’, ou seja, servidores empregados por nobres 

mas também assalariados da indústria, porque alegadamente seriam 

incapazes de votar livremente. Era o voto censitário, que faria escola 

nas várias constituições napoleônicas e outras, caracterizando o 

liberalismo como o regime da hegemonia burguesa132  

Referida Constituição teve especial importância no reconhecimento do 

direito à educação escolar pública. Em seus dois últimos parágrafos do Título 

Primeiro foram consignadas a criação e a organização de um estabelecimento 

 
130 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 162. 
131 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. cit., p. 98. 
132 A Cidadania para Todos, cit., p. 214-215.  
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geral de Assistência Pública, para educar as crianças abandonadas, e também 

a criação e a organização de uma instrução pública comum a todos os cidadãos, 

gratuita no que concerne às partes do ensino indispensáveis a todos os 

indivíduos133.  

Mesmo com a promulgação da Constituição, a Revolução prosseguia em 

ritmo intenso, com a pressão externa de ameaça de guerra, e a interna com os 

movimentos em todos os sentidos, seja pela República, pela Monarquia, pela 

guerra e pela paz. Nesse contexto político-social, em menos de um ano após 

sua promulgação, a Constituição de 1791 já estava com sua vigência encerrada.  

A Monarquia foi derrubada e instituída a República. Estabeleceu-se uma 

nova Assembleia Constituinte, intitulada de Convenção, para elaborar uma nova 

Constituição. A eleição dos membros dessa nova Assembleia deu-se de forma 

bastante democrática, uma vez que houve ampliação do sufrágio, não chegando 

a ser universal, porque as mulheres e os assalariados foram excluídos do direito 

de voto134.  

           A Constituição seguinte, de 1793, foi votada em meio a profundas 

desavenças entre os deputados girondinos e jacobinos. Os primeiros, voltados 

aos interesses da alta burguesia, defendiam que os direitos individuais, 

fundamentalmente já consignados na Declaração de 1789, deveriam sobrepor-

se aos direitos sociais. Por isso, defendiam alterações secundárias. Os 

segundos, voltados aos interesses da pequena e média burguesia, defendiam 

as tendências de esquerda com o reconhecimento de vários direitos sociais135.  

Após concessões mútuas, foi proclamada a Constituição de 1793, que 

nunca chegou a ser aplicada. No entanto, ela exerceu importante influência na 

conquista dos direitos fundamentais nos séculos seguintes. Segundo Eric 

Hobsbawm:  

 
133 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 149 e 157. 
134 Paul Singer. A Cidadania para Todos, cit., p. 216. 
135 José Jobson de A. Arruda. História Moderna e Contemporânea, cit., p. 163 e Fábio Konder 

Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 150. 
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De acordo com este nobre documento, todavia acadêmico, dava-se ao 

povo o sufrágio universal, os direitos de insurreição, trabalho ou 

subsistência, e – o mais significativo – a declaração oficial de que a 

felicidade de todos era o objetivo do governo e de que os direitos do 

povo deveriam ser não somente acessíveis, mas também operantes. 

Foi a primeira constituição genuinamente democrática proclamada por 

um Estado moderno136.  

Houve também o reconhecimento da soberania política como pertencente 

ao povo, nos artigos 25 e 26, com a adoção do sufrágio universal direto137 e a 

abolição das diferenças de voto entre os cidadãos, de acordo com o artigo 29. 

Quanto ao direito à educação, verifica-se um grande avanço, uma vez que 

referida constituição reconheceu o caráter universal do acesso à educação 

escolar pública. De acordo com seu artigo 22: “A instrução é uma necessidade 

de todos. A sociedade deve favorecer, com todos os seus poderes, os 

progressos da instrução pública, bem como pôr a instrução ao alcance de todos 

os cidadãos”. Apesar da referida Constituição não ter sido aplicada, os valores 

nela consignados trouxeram importantes reflexões quanto à afirmação dos 

direitos fundamentais e a tutela por parte do Estado.  

Após sua promulgação, a Convenção estabeleceu um governo provisório, 

chamado de governo republicano, para atuar nas guerras com as monarquias 

absolutistas europeias. A partir daí inicia-se o período do Terror, de setembro de 

1793 a julho de 1794138.  

Em 22 de agosto de 1795, foi promulgada a terceira Constituição francesa, 

na qual prevaleceram os interesses exclusivamente burgueses e de ordem 

privada, o que viria a consagrar o sistema capitalista de produção. A soberania, 

de acordo com o artigo 17, residia na “universalidade dos cidadãos”. Os direitos 

 
136 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 104. 
137 Paul Singer. A Cidadania para Todos, cit., p. 217. 
138 Rogério Forastieri da Silva. A Revolução Francesa. 1. ed. São Paulo: Núcleo, 1989, p. 48. 
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de ordem social, como o direito ao trabalho, à assistência pública e à instrução, 

consagrados nas Constituições anteriores, não foram mencionados139. 

Em 9 de novembro de 1799, o golpe do 18 Brumário leva Napoleão 

Bonaparte ao poder da França. Em 1804 foi criado o Império que durou até 1814. 

A Era Napoleônica (1799-1815) foi marcada pelo poder imperial com restrições 

e violações às liberdades individuais e políticas. O movimento revolucionário foi 

retomado no período de 1815 a 1848 na Europa Ocidental.   

Diante de todo o exposto, verifica-se a Revolução Francesa foi um período 

crucial para a afirmação e conquista de alguns direitos fundamentais, não 

obstante os direitos reivindicados e consagrados fossem as liberdades civis e 

políticas da classe burguesa. Ao lado da afirmação de alguns direitos 

consagrados pela cidadania liberal-burguesa, havia a negação de muitos outros.  

Entre os direitos negados estavam os direitos das mulheres. Não houve a 

garantia da igualdade entre os sexos nem na Declaração de 1789, nem nas 

Constituições francesas. Um ano após a Revolução, Condorcet, político 

revolucionário, publicou na imprensa artigo sobre a inclusão das mulheres nos 

direitos da cidadania. No entanto, foi ignorado pela Assembleia Nacional140. 

Cabe lembrar, de acordo com Carla Pinsky e Joana Maria Pedro, que ao longo 

do período iluminista:  

A percepção do crescimento da influência feminina nas Cortes (exercida 

por rainhas, cortesãs e amantes de reis e nobres) e fora delas, nos 

salões, fez crescer o coro das vozes que temiam a intromissão de 

mulheres na política, na cultura e na vida social, considerando-a 

perniciosa. As críticas minaram os poderes dessas mulheres de elite. No 

combate ao Antigo Regime, na ridicularização da velha Monarquia e sua 

política ‘de bastidores’ ou ‘de alcova’, tais mulheres formam um dos alvos 

privilegiados do ataque de filósofos, jornalistas, burgueses, políticos e 

revolucionários de todo o tipo. A condenação de suas manipulações 

políticas estendeu-se então a qualquer ‘influência feminina’ vista como 

‘não natural’ na sociedade. A mulher que atuava nos territórios 

‘masculinos’ da cultura e da política foi repudiada em favor da mulher 

 
139 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 151-153 e 160-

162. 

140 Idem. Ibidem., p.133. 
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doméstica, que elege a família como centro de sua vida. Esse 

pensamento ganhou força muito rapidamente, em vários países, na 

época da Revolução Francesa e das Guerras napoleônicas (1789-1815) 

e consolidou-se nas leis, na Imprensa, na opinião pública e na política 

de Estado. A antiga distinção entre ‘mulher respeitável’ e ‘não 

respeitável’ (desqualificada, prostituta) foi reafirmada no início do século 

XIX141.  

Não obstante toda a discriminação contra as mulheres, elas tiveram 

participação ativa na Revolução Francesa e reivindicaram arduamente seus 

direitos. Em 1791, a escritora e artista dramática Olympe de Gouges propôs à 

Assembleia Nacional Francesa a “Declaração de Direitos da Mulher e da 

Cidadã”, que não foi aceita. A autora, de origem humilde, era defensora dos 

direitos fundamentais. Lutou pela igualdade de direitos entre homens e mulheres 

e esteve em várias frentes de luta, inclusive contra a escravidão. Foi guilhotinada 

em 1793, após ter sido condenada como contrarrevolucionária e considerada 

mulher “desnaturada”142. 

Mary Wollstonecraft, escritura inglesa, como já exposto, também foi figura 

feminina de destaque nas discussões políticas e filosóficas desse período. 

Analisou e criticou profundamente a mentalidade que existia em relação à 

condição da mulher, tida como fraca, frágil e submissa. A escritora mostra em 

sua obra Reivindicações dos Direitos da Mulher que, se fosse um imperativo 

cultural e que se fossem dadas as mesmas oportunidades de educação às 

mulheres, elas teriam toda a capacidade de desenvolver suas potencialidades e 

virtudes como os homens.  

Ao cuidar dos direitos das mulheres, expõe: “É hora de efetuar uma 

revolução nos modos das mulheres – hora de devolver-lhes a dignidade perdida 

 
141 Carla Basseanezi Pinsky; Joana Maria Pedro. Mulheres: Igualdade e Especificidade. In: 

História da Cidadania, cit., p. 267. 
 
142 Idem, Ibidem, p. 133 e Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html. Acesso em 05 de ago. de 2019.  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
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– e fazê-las, como parte da espécie humana, trabalhar reformando a si mesmas 

para reformar o mundo”143.  

Ao tratar do direito à igualdade das mesmas, explicita:  

deve-se estabelecer mais igualdade na sociedade, caso contrário, a 

moralidade nunca ganhará terreno; e tal igualdade virtuosa não se 

assentará com firmeza, mesmo quando fundada sobre uma rocha, se 

metade da humanidade estiver acorrentada ao fundo pelo destino, 

porque ela será continuamente minada pela ignorância ou pelo 

orgulho144. 

Também em relação à negação de direitos, estava a aquiescência e a 

manutenção do regime escravocrata e que será mais bem desenvolvido quando 

cuidarmos da cidadania no Brasil. A escravatura, apesar de abolida na França 

no ano de 1791, foi mantida nas colônias francesas para beneficiar as empresas 

colonizadoras. Os franceses somente a aboliram oficialmente com a revolução 

de 1848145.    

1.2.3.2. Ideais Iluministas e a Nova Perspectiva do Direito à Educação 
Escolar a partir da Revolução Francesa 

Somente a partir dos ideais da Revolução Francesa é que o direito à 

educação escolar foi concebido como um direito fundamental. A educação, a 

partir de então, deveria atender às novas exigências da sociedade, que, com a 

Revolução, passava a basear-se nos princípios da soberania nacional e da 

liberdade política146.  

Cabe observar que a inquietação pedagógica do século 18 teve especial 

repercussão na França, em razão do movimento iluminista. Não foi, todavia, 

exclusiva dos franceses. Todos os princípios declarados pela Revolução, 

inclusive os relativos à educação, tiveram repercussão universal, porque as 

 
143 Mary Wollstonecraft. Reivindicação dos Direitos da Mulher. cit, p. 69. 
144 Idem. Ibidem., p. 183. 
145 Eric J. Hobsbawm. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 157. 
146 René Humberto. História da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 71. 
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instituições de ensino nos países da Europa ocidental tinham as mesmas origens 

e estrutura147. 

A partir da Revolução há o início da educação pública nacional. 

Diferentemente da educação estatal da Ilustração e do Despotismo Esclarecido, 

na qual vigorava a relação entre súdito e rei, a educação pública nacional visava 

à formação do cidadão, por meio da educação cívica e patriótica, com caráter 

fundamentalmente popular, elementar e primário148.  

De acordo com Lorenzo Luzuriaga: “Se a educação estatal tinha 

sobretudo caráter intelectual e instrumental, a nacional é de caráter cívico e 

patriótico; e se aquela era cumprida como dever, esta é exigida como direito, 

como um dos direitos do homem e do cidadão”149. 

A Revolução Francesa assentou as bases para o posterior 

desenvolvimento da educação pública nacional no século 19. Proporcionou 

discussões e projetos que revolucionaram a concepção da educação e 

contribuíram para traçar as bases de um novo modelo educacional. A ideologia 

pedagógica da Revolução Francesa baseava-se em três pilares: universalidade, 

igualdade e oficialidade da educação150.  

As Constituições de 1791 e de 1793 resguardaram o direito à educação. 

No mesmo sentido, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em sua 

redação de maio de 1973, estabeleceu que: “A instrução é necessidade de todos 

e a sociedade a deve igualmente a todos os seus membros”151. A redação de 23 

de junho do mesmo ano prescreveu que: “A instrução é necessidade de todos. 

A sociedade deve favorecer com todas as forças os progressos da razão pública 

e por a instrução ao alcance de todos os cidadãos”152.  

 
147 Idem. ibidem, p. 67. 
148 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública. cit., p. 1-2. 
149 Idem, Ibidem, p. 40. 
150 Idem, Ibidem, p. 40-41 e 46. 

151 Idem, Ibidem, p. 48. 
152 Idem, Ibidem. 
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Cabe observar que, até a Revolução Francesa, todo o movimento pela 

educação pública na França era predominantemente teórico, uma vez que os 

monarcas franceses pouco ou nada realizaram em prol da educação escolar. 

Ademais, a França, por ser um país católico, tinha a educação comandada pela 

Igreja Católica nos séculos 16 e 17, sendo administrada e controlada pelos 

jesuítas e outras ordens religiosas153. Havia também a educação privada, de 

caráter aristocrático. 

A educação pública na França só começou propriamente no século 18, 

uma vez que, até então, eram principalmente as congregações religiosas que se 

dedicavam à instrução. O Estado tinha pouca atuação na educação escolar. No 

entanto, com a supressão dos numerosos colégios jesuítas em 1763, houve a 

necessidade da criação de um novo modelo educacional, e com atuação do 

Estado154. 

A educação pública na França do século 18 foi marcada por duas fases 

bem distintas. A primeira fase foi anterior à Revolução e teve caráter 

exclusivamente teórico, mas de imensa contribuição para a pedagogia e o 

avanço das instituições. A segunda ocorreu a partir da Revolução Francesa, com 

a educação pública nacional, que se consolidou no século 19155. 

Na França, o movimento da educação pública estatal foi essencialmente 

teórico, no entanto, riquíssimo e de contribuição universal. Vários iluministas se 

dedicaram ao tema da educação, seja ela na sua essência, seja a educação 

pública. Quanto à educação pública, o filósofo Diderot apresentou ideias 

importantes. Expõe Lorenzo Luzuriaga:  

Outro pensador que se ocupa da educação pública no sentido estatal é 

o grande enciclopedista Diderot (1713-1784) que, além do trabalho 

educacional que supõe a edição da Enciclopédia e de uma Refutação a 

Helvetius, redigiu ali por 1776, para Catarina II, da Rússia, os ‘Planos e 

estatutos dos diferentes estabelecimentos ordenados pela Imperatriz 

Catarina II para a educação da juventude’, onde expõe suas ideias sobre 

a educação pública, as quais inspiraram depois bastantemente os 

 
153 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p 317. 
154 Lourenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 31-32. 

155 Idem, Ibidem, p. 31-32. 
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organizadores do ensino. Propõe a universalização da instrução, pois 

‘desde o primeiro ministro até o último aldeão é bom que toda gente 

saiba ler, escrever e contar’. Nesse sentido, pede que se estabeleçam, 

por toda parte, escolas de ensinar a ler, escrever e contar e o catecismo 

religioso; estuda-se também um catecismo moral e um catecismo cívico. 

Pede também se estabeleça a frequência obrigatória e gratuita, e até 

gratificada, já que os alunos necessitados poderão receber alimentação 

na escola156. 

Em relação à concepção de educação pública estatal, cabe destacar a 

influência de La Chalotais, a quem, segundo palavras de Lorenzo Luzuriaga, 

pode ser considerado seu fundador teórico:  

Seu sistema de educação era inspirado no mesmo espírito da ‘ilustração’, a 

saber, ‘a maior utilidade pública’; e aspirava a formar ‘cidadãos úteis’. Mas seus 

efeitos, correspondentes às ideias da época do ‘despotismo esclarecido’, não se 

estendiam a todos os indivíduos da nação por igual. Assim, diz: ‘O bem da 

sociedade exige que os conhecimentos do povo não ultrapassem suas 

ocupações’157    

Cabe frisar que as ideias iluministas, segundo acreditava parte dos 

enciclopedistas, eram voltadas exclusivamente às classes privilegiadas. Por 

isso, entendiam que não se tratava de um movimento voltado para as massas. 

Os enciclopedistas geralmente tinham uma atitude de menosprezo em relação 

às classes inferiores, porque acreditavam que as pessoas comuns eram 

incapazes de maiores reflexões e, portanto, necessitavam ser controladas158. 

Nesse sentido, expõe Frederic Eby que: 

Voltaire referiu-se a elas como canailles (cães), que necessitam um 

deus e um rei para mantê-los presos à coleira. Expressou 

elegantemente sua atitude nesta declaração: ‘O povo permanecerá 

sempre ignorante e bárbaro; são bois que necessitam jugo, chicote e 

feno’. Não tinha qualquer desejo de partilhar com elas os benefícios 

 
156 Lourenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 36. 
157 Idem. Ibidem, p. 33-34. 
158 Frederik Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 271. 
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que surgem do progresso do conhecimento e do poder sobre a 

natureza159.  

No sentido diametralmente oposto estava Immanuel Kant, autor que 

tratará de assuntos importantíssimos para a compreensão e a conquista da 

liberdade, do respeito à dignidade da pessoa humana e da educação em si, 

como um processo de autoconhecimento, crescimento e desenvolvimento da 

pessoa humana. Entre suas obras, destacaremos duas que estão diretamente 

relacionadas com o tema do presente trabalho. Em Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, o autor definiu a dignidade da pessoa humana. Foi o 

primeiro filósofo a formular, de modo moderno, a dignidade da pessoa humana 

como uma obrigação moral incondicional160.  

Segundo o filósofo, o princípio primeiro de toda a ética consiste em que o 

ser humano existe como fim em si mesmo e não como meio do qual esta ou 

aquela vontade possa servir-se ao seu desejo ou interesse161. Segundo Kant: 

“Seres racionais estão pois todos submetidos a esta lei que manda que cada um 

deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como meios, mas 

sempre simultaneamente como fins em si”162. 

A partir dessa ideia, Kant formula o imperativo categórico segundo o qual: 

“Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na 

pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca 

simplesmente como meio”163. Para o filósofo, todo ser humano deve seguir esse 

princípio em razão da sua qualidade de ser racional e, como ele mesmo expõe: 

 
159 Idem. Ibidem, p. 271. 

160 Jean Rivera e Hugues Moutouh. Liberdades Públicas. Tradução de Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 343. 

161 Fábio Konder Comparato. Ética: Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006, p. 458. 
162 Immanuel Kant. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Textos selecionados. Seleção 

de textos de Marilena de Souza Chauí; traduções de Tânia Maria Bernkopf, Paulo Quintela, 

Rubens Rodrigues Torres Filho. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 139. 

163 Idem, Ibidem, p. 135. 
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“em virtude da ideia da dignidade de um ser racional que não obedece a outra 

lei senão àquela que ele mesmo simultaneamente dá”164.  

Segundo Kant, todo ser humano é dotado de dignidade devido ao seu 

potencial humano racional. E cada ser humano merece respeito, em primeiro 

lugar não em razão da sua individualidade ou desta ou daquela determinação 

histórica, social, cultural ou nacional, mas em razão desse atributo universal, que 

é a dignidade humana165.  

Ele distingue as coisas das pessoas. Aquelas são irracionais e têm valor 

relativo como os meios. Já as pessoas são seres racionais e marcados pela sua 

própria natureza como fins em si mesmos e dotados de dignidade166. Para Kant: 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 

uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 

equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e 

portanto não permite equivalente, então tem ela dignidade. O que se 

relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem tem um 

preço venal; aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é 

conforme a um certo gosto, isto é, a uma satisfação no jogo livre e sem 

finalidade das nossas faculdades anímicas, tem um preço de afeição 

ou de sentimento (Affektionspreis); aquilo porém que constitui a 

condição só graças à qual qualquer coisa pode ser um fim em si 

mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um 

valor íntimo, isto é, dignidade. Ora, a moralidade é a única condição 

que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois só por ela 

lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins. Portanto, a 

moralidade, e a humanidade enquanto capaz de moralidade, são as 

únicas coisas que têm dignidade167.  

Segundo o filósofo, o fundamento da dignidade da pessoa humana está 

na autonomia, ou seja, na liberdade. Para ele, “autonomia é pois o fundamento 

da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional”168. Para Kant: 

 
164 Idem, Ibidem, p. 140. 
165 Jean Rivera e Hugues Moutouh. Liberdades Públicas, cit., p. 343. 
166 Fábio Konder Comparato. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. cit., p. 458. 
167 Immanuel Kant. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, cit., p. 140. 
168 Idem, Ibidem, p.141.  
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A vontade é, em todas as ações, uma lei para si mesma. 

Caracteriza apenas o princípio de não agir segundo nenhuma 

outra máxima que não seja aquela que possa ter-se a si mesma 

por objeto como lei universal. Isto, porém, é precisamente a 

fórmula do imperativo categórico e o princípio da moralidade; 

assim, pois, vontade livre e vontade submetida a leis morais são 

uma e a mesma coisa169. 

Se o ser humano é absolutamente singular em razão do seu potencial 

humano racional, e por essa condição é o único ser dotado de liberdade, é 

também o único capaz de estabelecer normas para si mesmo. Essas normas 

devem seguir o imperativo categórico segundo o qual o ser humano deve agir 

“segundo a máxima que possa simultaneamente fazer-se a si mesma lei 

universal170”.  

Em seu texto “Que é o esclarecimento”, Kant elucida sua visão de 

emancipação, o que guarda, no nosso entender, relação direta com o papel da 

educação em sentido geral, mas também da educação escolar. Para ele: 

Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, 

da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer 

uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem 

é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra 

na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-

se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem 

de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do 

esclarecimento [Aufklãrung] (...)171. 

Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu também foram autores 

iluministas que tiveram especial contribuição para a Revolução Francesa, não só 

quanto às suas ideias sobre a relação política que deve existir entre o Estado e 

a sociedade, mas também nas ideias a respeito da compreensão e da 

importância da educação.  

 
169 Immanuel Kant. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, cit., p. 149. 
170 Idem, Ibidem, p. 141. 
171 Immanuel Kant. Textos seletos. Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento”? Introdução de 

Emmanuel Carneiro Leão. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 63-64. 
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Em suas obras Do Contrato Social e Emilio, ambas publicadas em 1762, 

Rousseau apresentou reflexões que contribuíram substancialmente para a 

conquista dos direitos fundamentais e da cidadania. Defendeu a ideia de que os 

indivíduos podem organizar o Estado e a sociedade de acordo com seus 

interesses quando compõem uma sociedade livre e politicamente organizada. 

Essa escolha da sociedade dá-se com base na razão e não na tradição e nos 

costumes. Tais ideias vieram romper com o princípio de legitimidade dinástica, 

baseada nas monarquias absolutas de direito divino da Idade Moderna, para 

serem substituídas pelo princípio da soberania popular, baseada no contrato 

social172. 

Neste sentido, na obra Do Contrato Social, defende o princípio de que a 

vontade geral do povo é a única fonte de legitimidade dos governos: 

(...) o pacto social estabelece entre os cidadãos uma tal igualdade, que 

estes se comprometem sob as mesmas condições e devem gozar dos 

mesmos direitos. Assim, pela natureza do pacto, todo ato de soberania, 

isto é, todo ato autêntico da vontade geral, obriga ou favorece 

igualmente todos os cidadãos; de modo que o soberano conhece 

apenas o corpo da nação e não distingue nenhum daqueles que a 

compõem. O que é propriamente uma ação de soberania? Não é uma 

convenção do superior com o inferior, mas uma convenção do corpo 

com cada um de seus membros: convenção legítima, posto que tem 

por base o contrato social, equitativa, posto que comum a todos; útil, 

porque só pode ter por objeto o bem geral; e sólida, porque tem por 

garantia a força pública e o poder supremo173.  

Rousseau, influenciado tanto pela tradição jusnaturalista quanto 

republicana, teve participação filosófica fundamental nas bases da construção 

da ideia da cidadania liberal. Pietro Costa, ao analisar o pensamento do autor, 

expõe que:  

Rousseau desenvolve seu pensamento com base na ideia de um sujeito-

de-necessidades titular, enquanto tal, de poderes e de direitos naturais, 

 
172 Celso Lafer. A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um diálogo com o Pensamento de 

Hannah Arendt, cit., p. 123. 
173 Jean-Jacques Rousseau. Do Contrato Social. 7 ed. tradução de Márcio Pugliesi e Norberto 

de Paula Lima. São Paulo: Hemus, p. 43-44. 
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e é sensível à visão grociana174 e lockiana da liberdade como propium 

do sujeito. Contudo, a liberdade-propriedade não é para Rousseau a 

condição necessária e suficiente da Ordem. É preciso, todavia, realizar 

um salto desde a condição simplesmente humana até a condição cível e 

política, e é necessário transformar o homem em cidadão e, ao mesmo 

tempo, conservar suas prerrogativas originais. Portanto, o cidadão, por 

um lado, na medida em que obedece somente à lei, rompe seus vínculos 

de dependência pessoal ao tempo que, por outro lado, e graças ao 

soberano, vê transformados em direitos civis os precários e incertos 

direitos naturais e, consequentemente, obtém uma tutela mais segura de 

sua liberdade original (tradução da autora)175.  

Prossegue o autor: 

A liberdade rousseauniana, no entanto, não se esgota na dimensão 

“privada” do burguês, mas se consubstancia na participação do sujeito 

no corpo soberano, no cuidado do bem comum e no exercício de uma 

soberania que não tolera delegação, qualquer que seja o mecanismo 

ponderado para tal fim. A liberdade é inseparável do fato de ser cidadão, 

de ser membro de um corpo político cuja soberania não pode ser 

representada, razão pela qual também não pode ser tida como original 

do ser humano, senão que está relacionada com o pertencimento do 

indivíduo ao corpo político. A condição de cidadão, longe de ser um fato 

extrínseco, é para Rousseau um componente essencial da liberdade e 

se traduz numa participação que alcança o pathos de uma autêntica 

“religião civil”. Liberdade civil e liberdade política, direitos do sujeito e seu 

pertencimento, auto-conservação e compromisso cívico, temas estes 

que diferenciavam as duas tradições - tradição jusnaturalista e tradição 

 
174 Pensamento do filósofo Hugo Grocio. 
175 Texto original: “Rousseau se mueve em torno a la idea de um sujeto-de-necesidades titular, 

em cuanto tal, de poderes y de derechos naturales, y es sensible a la visíon grociana y lockaina 

de la libertad como propium del sujeto. No obstante, la libertad-propriedad no es para Rousseau 

la condición necesaria y suficiente del Orden. Es necesario, asimismo, consumar un salto desde 

la condición simplesmente humana hasta la condición civil y política, y es necesario transformar 

al hombre en ciudadano y, al mismo tempo, conservarle sus prerrogativas originarias. Por 

conseguinte, el cuidadano, por un lado, en la medida que obedece solamente a la ley, rompe los 

vínculos de dependência personal, en tanto que, por el outro, y gracias al soberano, ve 

transformados en derechos civiles los precários e inciertos derechos naturales y, en 

consecuencia, obtiene una tutela más segura de su libertad original”. (Pietro Costa. Ciudadanía. 

Traducción e introducción de Clara Álvarez Alonso. Marcial Pons: Barcelona. 2006, p. 68). 
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republicana - encontram no contrato social um ponto de confluência tão 

fecundo quanto problemático (tradução da autora)176. 

Rousseau também revolucionou a compreensão do processo educacional 

e foi o principal inspirador da orientação individualista na educação177. Para ele, 

a criança tem natureza própria e deve ser compreendida como ser humano em 

processo de formação e, por isso, com necessidades específicas. O ponto de 

partida para a educação, segundo ele, deve ser a própria criança e não o adulto, 

como era até então compreendido pela pedagogia. Ter o adulto como referência 

no processo educacional da criança era para Rousseau não apenas equivocado 

como prejudicial à formação do ser humano178. Segundo Frederick Eby, ao 

analisar a obra de Rousseau e o próprio contexto cultural do século 18: 

A mais importante destas ideias errôneas era de que a criança é uma 

miniatura do adulto, e que o crescimento em tamanho e o aumento em 

conhecimento são os processos de educação. Como consequência 

desta ideia, meninos e meninas eram tratados como pequenos homens 

e pequenas mulheres. Eram vestidos segundo as modas absurdas e 

prejudiciais de seus pais179. 

 
176 Texto original: “La libertad rusoniana, sin embargo, no se agota en la dimensión <<privada>> 

del bourgeois, sino que se sustância en la participación del sujeito en el cuerpo soberano, en el 

cuidado del bien común y en el ejercicio de una soberania que no tolera delegación, cualquiera 

que sea el mecanismo que se propugne al respecto. La libertad es inseparable de ser ciudadado, 

de ser membro de un cuerpo político cuya soberania <<no puede ser representada, por la misma 

razón por la que no puede ser original del ser humano, sino que está inter-relacionada con la 

pertinência del indivíduo ao cuerpo político. La condición de ciudadano, lejos de ser un hecho 

extrínseco, se convierte para Rousseau em um componente essencial da la liberdad y se traduce 

en una participación que alcanza el pathos de una auténtica <<religión civil>>. Libertad civil y 

libertad política, derechos del sujeto y pertenencia, autoconservación y compromisso cívico, los 

temas que identificaban las dos diferentes tradiciones – la tradición iusnaturalista y la tradición 

republicana – encuentran en El contrato social un punto de confluência tan fecundo como 

problemático” (Pietro Costa. Ciudadanía. Traducción e introducción de Clara Álvarez Alonso. 

Marcial Pons: Barcelona. 2006, p. 68). 
177 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 37. 
178 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 290-291, e René Humberto. História 

da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 71-72.  
179 História da Educação Moderna, cit., p. 291. 
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Na obra Emílio ou da Educação expõe de forma fabulosa e inovadora sua 

percepção sobre a educação. Segundo ele: “A humanidade tem seu lugar na 

ordem das coisas, e a infância tem o seu na ordem da vida humana: é preciso 

considerar o homem no homem e a criança na criança”180. Em outra passagem, 

narra que: 

A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem 

homens. Se quisermos perverter essa ordem, produziremos frutos 

temporões, que não estarão maduros e nem terão sabor, e não 

tardarão em se corromper; teremos jovens doutores e crianças velhas. 

A infância tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhe são 

próprias; nada é menos sensato do que querer substituir essas 

maneiras pelas nossas (...)181. 

Rousseau também apresentou ideias sobre a educação pública em suas 

Considerações sobre o Governo da Polônia, de 1772. Segundo ele: “‘A educação 

nacional não pertence senão aos povos livres... A educação é que deve dar às 

almas a forma nacional e dirigir de tal modo suas opiniões e gostos, que sejam 

patriotas por inclinação, por paixão, por necessidade”’182. Frederick Eby sintetiza 

precisamente uma das ideias centrais de Rousseau sobre o papel da educação 

na sociedade:  

Não pode ser demasiadamente encarecido que o fim último de 

Rousseau é a preservação da bondade e virtudes naturais do coração 

humano e da sociedade em harmonia com elas. No mundo físico ele 

observou ordem, harmonia e beleza; no mundo humano, conflito 

infinito, fealdade, egoísmo e, como consequência, miséria incalculável. 

A agudeza deste contraste entre o mundo da natureza e do homem é 

devida aos males da sociedade e à espécie de educação dada aos 

jovens. O fim supremo a ser atingido é uma sociedade na qual as 

nobres virtudes primitivas – coragem, resistência, temperança, 

igualdade, fraternidade, simplicidade e liberdade – são realizadas por 

todos os cidadãos183. 

 
180 Jean-Jacques. Rousseau. Emílio ou da Educação. 3 ed. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 73-74. 
181 Idem. Ibidem., p. 91. 
182 Apud, Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 37. 
183 História da Educação Moderna, cit., p. 295-296. 
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Não obstante a importância do pensamento de Jean-Jacques Rousseau 

sobre a educação, é preciso mencionar as críticas feitas por Mary Wollstonecraft 

em relação ao pensamento do autor sobre a condição da mulher e que 

repercutiram diretamente no entendimento dele sobre a educação das mulheres: 

Rousseau declara que uma mulher não deveria, nem por um momento, sentir-

se independente, que ela deveria ser governada pelo temor de exercitar sua 

astúcia natural e feita uma escrava coquete, a fim de tornar-se um objeto de 

desejo mais sedutor, uma companhia mais doce para o homem, quando este 

quiser relaxar. Ele leva ainda mais longe o argumento que alega extrair dos 

indícios da natureza e insinua que verdade e força moral, pedras angulares de 

toda virtude humana, deveriam ser cultivadas com certas restrições, porque, no 

que diz respeito ao caráter feminino, a obediência é a grande lição a ser 

inculcada com extremo rigor184.  

A autora defendia a igualdade de direitos entre os sexos, o respeito à 

capacidade racional da mulher, o direito à educação formal para as meninas e a 

educação compartilhada por ambos os sexos na escola pública. Ao analisar a 

educação pública e a sua relação com a cidadania, expõe:  

A educação pública, de qualquer tipo, deveria ser dirigida para formar cidadãos, 

mas, se há o desejo de formar bons cidadãos, deve-se primeiro exercitar os 

afetos de um filho e de um irmão. Esse é o único caminho para expandir o 

coração, pois as afeições públicas, assim como as virtudes públicas, devem 

desenvolver-se sempre a partir do caráter privado, caso contrário serão simples 

meteoros que correm através de um céu escuro e desaparecem quando 

contemplados e admirados. Creio que poucos foram os que tiveram verdadeiro 

afeto pela humanidade sem amar primeiro seus pais, seus irmãos suas irmãs e 

mesmo os animais domésticos, com os quais começaram a brincar. A prática 

das afinidades juvenis forma a temperatura moral; e é a recordação desses 

primeiros afetos e interesses que dá vida àqueles que posteriormente estarão 

mais sob a direção da razão185.  

Montesquieu, por sua vez, na obra O Espírito das Leis, de 1748, defendeu 

a limitação e o controle dos poderes do Estado por meio do sistema tripartido de 

separação desses poderes. Nas palavras de Celso Lafer:  

 
184 Mary Wollstonecraft. Reivindicação dos Direitos da Mulher. cit., p. 46-47. 
185 Idem. Ibidem, p. 210. 
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Com efeito, a passagem do Estado absolutista para o Estado de Direito 

transita pela preocupação do individualismo em estabelecer limites ao 

abuso de poder do todo em relação ao indivíduo. Estes limites, vistos 

como necessários para que as individualidades possam ser livres, 

resultariam da divisão dos poderes, na lição clássica de Montesquieu 

– que tem as suas raízes na teoria do governo misto, combinada com 

uma declaração de direitos, ambas expressas num texto escrito: a 

constituição186.  

Na obra em foco há também um capítulo dedicado exclusivamente à 

educação, na qual Montesquieu desenvolve a relação que existe entre a 

concepção de educação e de governo. Segundo o autor: “As leis da Educação 

serão diferentes em cada espécie de Governo. Nas Monarquias, terão por objeto 

a Honra; nas Repúblicas, o Patriotismo; no Despotismo, o Temor”187. 

Para Montesquieu nos governos monárquicos: “não se julgam as ações 

dos homens como boas, mas como belas; como justas, mas como grandes; 

como sensatas, mas como extraordinárias (...) A Honra tem pois suas regras 

supremas, e a Educação é obrigada a adaptar-se a elas”188. Nos governos 

despóticos, no qual a educação se baseia no temor, descreve que: 

Ela aí, há de ser servil. Será um bem ter Educação servil, mesmo no 

mando, já que aí ninguém é tirano sem, ao mesmo tempo, ser escravo. 

A obediência extrema pressupõe ignorância no que obedece; e mesmo 

em quem manda. Este não tem de deliberar, de duvidar, nem de 

raciocinar. Tem só de querer. Nos Estados despóticos, cada casa é um 

império separado. A Educação que consiste principalmente em 

conviver com os outros, aí é pois, limitada; ela se reduz a instalar o 

Temor no coração, e dar ao espírito o conhecimento de alguns 

princípios de Religião bem simples189.  

 
186 A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt. 

cit., p. 122-123. 
187 Montesquieu. O Espírito das Leis. 4. ed. Introdução, tradução e notas de Pedro Vieira Mota. 

São Paulo: Saraiva, 1996, p. 107. 
188 Idem. Ibidem., p. 108-109.  
189 Idem, Ibidem, p. 110. 
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Para o autor, é no governo republicano que se precisa de todo o poder da 

educação, porque ela se baseia no patriotismo que é o amor às leis e à Pátria. 

Segundo o autor: 

Este amor, reclamando contínua preferência do interesse público sobre 

o seu próprio, dá todas as virtudes particulares; elas não são senão 

essa preferência mesma. Esse amor está particularmente ligado às 

Democracias. Só nelas o Governo é confiado a cada cidadão. Ora, o 

governo é como tudo no mundo: para conservá-lo, precisa amá-lo (...). 

Tudo depende pois de se estabelecer esse amor na República. E a 

Educação há de estar atenta em inspirá-lo190. 

Interessante destacar a observação de Montesquieu, ao estabelecer a 

diferença dos efeitos da educação entre os antigos e a do seu período (2ª metade 

do século 18). Ademais, a pontuação de Montesquieu nos parece bastante atual 

no mundo contemporâneo do século 21. Expõe: 

A Educação deles apresentava sobre a nossa uma vantagem: não era 

desmentida nunca. Epaminondas dizia, escutava, via, fazia, no seu 

último ano de vida, as mesmas coisas que na idade em que começou 

a ser instruído. Nós, hoje, recebemos três educações diferentes ou 

contrárias: a dos pais, a dos mestres; a do mundo. O que nos dizem 

na última subverte todas as ideias das duas primeiras191.  

Por fim, cabe ressaltar que as ideias iluministas eram muito avançadas 

para um período no qual vigoravam as monarquias absolutas de direito divino. 

Em 9 de julho de 1762, uma sentença do Parlamento de Paris condenou a obra 

Emílio a ser rasgada e queimada, além de ordenar que Rousseau fosse detido 

e levado às prisões da Portaria do Palácio. No dia 19 do mesmo mês, o Conselho 

de Genebra também condenou não só a obra Emílio como a obra Do Contrato 

Social a serem rasgadas e queimadas, porque foram consideradas temerárias, 

escandalosas, ímpias e propensas a devastar a religião cristã e todos os 

governos. Determinou também a prisão e julgamento do autor. A partir desse 

 
190 Montesquieu. O Espírito das Leis, cit., p. 111. 
191 Idem. Ibidem., p. 110-111. 
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momento, inicia-se a vida de proscrito de Rousseau. As condenações, no 

entanto, somente garantiram o imenso sucesso dos livros192.  

 

1.3. Reflexões a Respeito da Conquista da Cidadania e do Direito à 
Educação Escolar na Idade Moderna 

A Idade Moderna teve papel crucial na conquista dos direitos 

fundamentais e na afirmação da cidadania, como já analisado no presente 

capítulo. A conquista da cidadania liberal burguesa, como categoria jurídico-

política dos Estados Liberais de Direito, teve, nas palavras de Perez Luño, suas 

luzes e suas sombras. Para o autor, de um lado, foi o instrumento básico para a 

emancipação jurídica e política dos que gozavam da condição de cidadão. Por 

outro, estabeleceu uma prática discriminatória tanto na titularidade quanto no 

exercício da cidadania193.  

Em relação às práticas discriminatórias, prevaleceu a exclusão. Entre 

elas, destacamos as seguintes: 

• As mulheres não foram beneficiadas com a cidadania, porquanto eram 

consideradas inferiores aos homens, assim como frágeis e submissas.  

• Mesmo os homens não foram totalmente contemplados com a 

cidadania, em razão das restrições do voto censitário.  

• Os indígenas norte-americanos também não conquistaram a cidadania, 

apesar de todos os postulados de liberdade defendidos no processo de 

independência dos Estados Unidos da América.  

• Na Europa, a política imperialista e colonialista amplamente praticada 

no século 19 se confrontava com a autodeterminação dos povos.  

• A escravidão continuou legitimada nas colônias francesas até metade 

do século 19. As crianças não eram sujeito de direito; somente 

conquistaram essa prerrogativa no século 20.  

 
192 Michel Launay. Introdução na obra de Jean-Jacques Rousseau. Emílio ou da Educação. 3 

ed. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. XXIII-XXIV. 
193 Antonio-Enrique Pérez Luño. Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?. Barcelona: Gedisa, 

2003, p. 30. 

mailto:ciudadan%C3%AD@.com
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Todavia, a conquista da cidadania de cunho liberal trouxe muitos ganhos 

para a sociedade da época, e o período revolucionário foi inegavelmente 

precioso para a afirmação dos direitos fundamentais, sobretudo os civis e os 

políticos. A cidadania liberal tanto representou avanço na afirmação dos direitos 

fundamentais por meio da positivação desses direitos, especialmente nas 

constituições de vários países europeus, quanto abriu caminho para ampliar, nas 

décadas e séculos seguintes, os direitos conquistados. Há de se lembrar, no 

entanto, que o processo de conquista da cidadania não é – nem nunca foi – 

contínuo. Muito pelo contrário, a história revela realidades cíclicas, marcadas por 

avanços e retrocessos.  

Por isso, é sempre importante lembrar, com o intuito de constatar o 

avanço por meio da afirmação de direitos, que a Revolução Francesa trouxe o 

rompimento com as monarquias absolutas de direito divino, marcadas pela 

concentração do poder nas mãos do tirano, conjugada à arbitrariedade de seus 

atos e desrespeito aos direitos da pessoa humana. 

A base dos regimes absolutistas era a arbitrariedade no exercício do 

poder. Nesse contexto, a ideia de política era dominada pelos interesses do 

monarca. Perdeu-se, em razão da própria estrutura e legitimidade das referidas 

monarquias, a essência da política e do seu real significado, tão bem 

desenvolvida pelos filósofos da Antiguidade grega.  

Cabe observar que, na antiguidade greco-romana, a política era a 

principal dimensão da vida humana. Representava o bem viver. A política se 

exercia por meio da cidadania, que representava a participação na vida pública. 

Na visão dos pensadores desse período, a educação tinha papel nobre na 

realização da política e no exercício da cidadania. Para Platão e Aristóteles a 

educação do cidadão para a vida cívica era a principal tarefa do Estado. Na visão 

desses filósofos, educar para a cidadania consistia em formar bons cidadãos 

tanto para respeitar as leis quanto para elaborá-las. Nesse sentido, educar 
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politicamente os cidadãos representava a forma mais segura de garantir a 

estabilidade do regime político, em especial o democrático194.  

As bases da democracia ateniense eram a igualdade e a liberdade. O 

regime democrático garantia a igualdade de todos os homens livres perante a lei 

e consequentemente lhes concedia o direito de participar da vida pública, ou 

seja, da administração da polis. A liberdade política não era uma simples 

faculdade de ação. O seu exercício era considerado pelos atenienses uma 

obrigação moral195. 

No entanto, cabe frisar que, mesmo na democracia grega, apenas os 

homens livres eram cidadãos e, assim, titulares de direitos. As mulheres, os 

estrangeiros e os escravos não tinham qualquer participação política na cidade. 

Apesar de a participação política ser restrita aos homens livres, o regime 

democrático significou substancial avanço na sociedade grega antiga, porque a 

participação no poder passou a englobar todas as camadas sociais, 

independentemente da posição econômica ou social196. 

Enquanto para os gregos a figura do cidadão político, dotado de virtude 

cívica197, significava a essência da cidadania – porque possibilitava a 

participação e o cuidado com os interesses da pólis, ou seja, com as questões 

de interesse público e, portanto, da comunidade –, para os monarcas 

absolutistas o poder era encarnado neles mesmos e se legitimava na sua 

condição suprema. A célebre frase de Luís XIV é a que melhor ilustra a 

mentalidade dos monarcas absolutistas: “L’Etat c’est moi, le juge c’est moi”. 

Nesse contexto, não havia espaço para os ideais da res publica. 

 
194 Fabio Konder Comparato. Ética. Ética: Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. cit., p. 

101 e 102. 

195 Jean-Jacques Chevallier. História do Pensamento Político, cit., p. 31 e 32, e Marilena Chauí. 

Convite à Filosofia. 6. ed. Buenos Aires: Ática, 1997, p. 36. 
196 Norberto Luiz Guarinello. Cidade-Estado na Antiguidade Clássica. In: História da Cidadania. 

Org.: Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003. Cidade-Estado na 

Antiguidade Clássica. In: História da Cidadania, p. 40. 

197 Marilena Chauí. Convite à Filosofia. 6. ed. Buenos Aires: Ática, 1997, p. 36.  
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A ideia de pertencimento que prevaleceu ao longo da vigência dos 

Estados absolutistas modernos estava ligada à figura dos privilegiados, como a 

nobreza e o clero, e os súditos. Cidadão e súdito são figuras antagônicas. Este 

sempre esteve ligado à noção de obediência e submissão ao monarca, para em 

troca receber a proteção do Estado contra os supostos “inimigos internos e 

externos”198.  

Naquele período, os teóricos do absolutismo defendiam a relação de 

subordinação do súdito ao monarca. Entre eles estavam os filósofos Jean Bodin 

e Thomas Hobbes, para os quais o “cidadão” era o súdito. Pietro Costa explica 

tal ideia, ao analisar a cidadania concebida como sujeição: “Para os súditos, pelo 

contrário, a liberdade se inicia onde impera a lei do soberano: a liberdade 

consiste, simplesmente, em uma zona na qual o soberano decide não regular” 

(tradução da autora)199.  

Contrapondo-se aos teóricos do absolutismo estavam os iluministas, 

defensores da cidadania liberal e inspiradores das Revoluções Burguesas, como 

Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e Immanuel Kant. A cidadania liberal se 

baseava no Estado de direito, ou seja, no Estado estruturado na legalidade e na 

relação entre direitos e deveres da cidadania burguesa.  

A cidadania liberal estava baseada na ligação intrínseca entre liberdade e 

propriedade. A liberdade passou a representar o fundamento da nova ordem. A 

propriedade foi concebida como sagrada, o que representava um valor absoluto. 

O voto conquistado foi o censitário, o que demandava ter determinado status em 

relação ao patrimônio e à propriedade. Nesse sentido, não obstante a liberdade 

representar o fundamento da nova ordem, a relação liberdade-propriedade 

estava voltada aos interesses liberais que estabeleciam ligação direta e 

intrínseca para o alcance da cidadania. Somente a capacidade de votar conferia 

a qualidade de cidadão. Por isso, ser cidadão ainda era uma prerrogativa de 

 
198 Pietro Costa. Ciudadanía. cit., p. 53. 
199 “Para los súbditos, por el contrario, la libertad se inicia donde se detiene la ley del soberano: 

la libertad consiste, simplesmente, em uma zona que el soberano decide no regular” (Pietro 

Costa. Ciudadanía. cit, p. 57). 
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poucos. A liberdade burguesa se estruturava na obediência à lei e ao Estado de 

Direito. Expõe Pietro Costa que:  

Para os homens da Revolução, a lei é o veículo supremo e indiscutível 

da Ordem: encarna o fim da arbitrariedade, da vontade caprichosa e 

imprevisível do déspota, e se coloca como o condutor da nova igualdade. 

Além disso, a lei é a expressão da vontade geral rousseauniana, é o 

produto da nação soberana, a manifestação daquele ente coletivo do 

qual depende a legitimidade de todo o processo revolucionário. A lei é o 

instrumento de construção da nova ordem e o único parâmetro de 

juridicidade imaginável (tradução da autora)200.  

Nesse contexto, o novo paradigma apresentado pelas revoluções 

burguesas era a reivindicação do Estado de Direito. A História Ocidental, a partir 

de então, vai demonstrar a intrínseca e necessária relação entre direitos 

fundamentais, cidadania e Estado de Direito. Nas palavras de Antonio-Enrique 

Pérez Luño: 

Cidadania, direitos fundamentais e Estado de Direito não são apenas 

categorias jurídico-políticas que emergem em um mesmo período 

histórico, são realidades que se condicionam e implicam mutuamente. O 

Estado de Direito é a forma política na qual os poderes atuam divididos 

e submetidos ao império da legalidade que garante os direitos 

fundamentais dos cidadãos. Os direitos fundamentais constituem o 

fundamento de legitimidade do Estado de Direito e o conteúdo da 

cidadania. Esta, por sua vez, é o canal de participação política no Estado 

de Direito, por meio do exercício dos direitos fundamentais201. 

 
200 “Para los hombres de la Revolución la ley es el vehículo supremo e indiscutible del Orden: 

encarna el fin de la arbitrariedade, de la voluntad caprichosa e imprevisible del déspota, y se 

coloca como el conducto de la nueva igualdad. Aún más, la ley es la expresión de la voluntad 

general rusoniana, es el produto de la nación soberana, la manifestación de aquel ente colectivo 

del que depende la legitimidade de todo el processo revolucionário. La ley es el instrumento de 

construcción del nuevo orden y el único parâmetro de juridicidade imaginable”. (Pietro Costa. 

Ciudadanía. cit, p. 74 e 75). 
201 “Ciudadanía, derechos fundamentales e Estado de derecho no son sólo categoria jurídico-

políticas que emergen en um mismo clima histórico, son realidades que se condicionan e implican 

mutuamente. El Estado de derecho es la forma política en la que los poderes actúan divididos y 

sometidos al império de una legalidade que garantiza los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Los derechos fundamentales constituyen el fundamento de legitimidade del Estado 



72 
 

 

As revoluções burguesas deixaram um enorme legado, porquanto 

proporcionaram mudanças substanciais nas relações sociais, culturais e 

sobretudo políticas, além de transformações na forma de pertencimento do 

indivíduo ao Estado e em sua relação com a comunidade política. A Revolução 

Inglesa inaugura a monarquia constitucional limitada pela própria soberania 

parlamentar, o que ineditamente trará o equilíbrio entre os Poderes Legislativo e 

Executivo. A Revolução Americana possibilita o nascimento de um Estado 

republicano e presidencialista, com a separação e a independência dos três 

poderes. A Revolução Francesa, por sua vez, traz a ideia da universalização dos 

direitos fundamentais – não concretizada naquele período – e da construção do 

Estado de Direito.  

Nesse contexto, surgem também novas tensões que demandam novas 

formas de conciliação entre o protagonismo do sujeito com a lógica do 

pertencimento; a reivindicação de direitos com a manutenção da ordem; e a 

proclamação da liberdade com a retórica da igualdade202.  

Importante destacar que o liberalismo se desenvolveu no meio da tensão 

pela consolidação dos valores da liberdade versus os da igualdade. Pelo fato de 

o liberalismo se estruturar na valorização do individualismo, da autonomia do 

sujeito e da proteção dos direitos individuais, novas e importantes demandas 

sociais vão surgir com o foco na justiça social e no papel que o Estado deve 

desempenhar nessa seara. Isso representará a reivindicação por uma cidadania 

mais ampla e voltada para a proteção também dos direitos da igualdade. Nesse 

contexto, surgem as visões sociais com os pensadores do socialismo.    

As novas reivindicações por direitos a partir do século 19 enfrentarão a 

tensão entre o modelo liberal e o modelo social de Estado. Todo o embate foi 

fundamental para a busca e afirmação de uma cidadania mais ampla e mais 

protetora dos direitos fundamentais. As primeiras dificuldades apresentadas pelo 

 
de derecho y el contenido de la ciudadanía. Ésta, a su vez, es el cauce de participacíon política 

en el Estado de derecho, a través del ejercicio de los derechos fundamentales” (Antonio-Enrique 

Pérez Luño. Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?. cit., p. 26 e 27). 
202 Pietro Costa. Ciudadanía.,cit, p. 81. 

mailto:ciudadan%C3%AD@.com
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modelo liberal colocam a barreira da nacionalidade, no âmbito político, e o 

mercado, no âmbito econômico, como os principais pontos de tensão na 

proteção dos direitos da pessoa humana. Essas tensões e desafios, 

inegavelmente, ainda pertencem à contemporaneidade, haja vista que o 

processo de globalização sempre teve respaldo no âmbito econômico, em prol 

do neoliberalismo, e fecha suas portas para a cidadania universal e 

cosmopolita203.  

Quanto à conquista da educação como um direito fundamental, a 

Revolução Francesa estabeleceu a ideologia pedagógica baseada nos pilares: 

universalidade, igualdade e oficialidade da educação pública escolar. Podemos 

afirmar com convicção que tais pilares permanecem atuais. 

Ademais, a delicadeza e sabedoria de filósofos como Jean-Jacques 

Rousseau, Immanuel Kant e Mary Wollstonecraft são emblemáticas na história 

da educação e nos avanços que vieram posteriormente. Em pleno século 18, 

Rousseau já defendia que a criança tem natureza própria, necessidades 

específicas e deve ser compreendida como ser humano em processo de 

formação. O filósofo defendia a ideia, ainda inédita naquele período, que o ponto 

de partida para a educação da criança deveria ser ela mesma e não o adulto, 

como até então compreendido pela pedagogia, e que na visão do autor era não 

apenas um equívoco, mas prejudicial à formação da pessoa humana.  

Kant, por seu turno, cuidou da importância de o ser humano emancipar-

se da sua própria menoridade e da qual ele é o maior responsável, além de ter 

apresentado a maior contribuição filosófica a respeito do conceito e da dimensão 

da dignidade da pessoa humana. Quanto à Mary Wollstonecraft, precursora do 

feminismo, observa-se sua importante contribuição para o fortalecimento da luta 

pelos direitos das mulheres, com destaque para o direito à educação formal das 

meninas.  

 

 
203 Núria Belloso Martín. Os Novos Desafios da Cidadania. Tradução de Clovis Gorczevski. Santa 

Cruz do Sul: EDUNISC, 2005, p. 28. 
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2.1. Cidadania e Direito à Educação Escolar: Conquistas do Século 19 

Para se compreender o alcance da cidadania por meio da conquista dos 

direitos fundamentais e, em especial, do direito à educação escolar, no século 

19, é preciso partir da própria Revolução Francesa, que preparou o terreno para 

as revoluções do século 19 em toda a Europa. Ao tratar da onda revolucionária 

de 1848, expõe Eric J. Hobsbawm que: “O que em 1789 fora o levante de uma 

só nação era agora, assim parecia, ‘a primavera dos povos’ de todo um 

continente”204.  

A Revolução Francesa já despertava todo um movimento de ideias e 

reivindicações que viriam a consolidar o movimento socialista do século 19. Por 

isso, durante a própria Revolução já estava em marcha outra revolução, a do 

movimento socialista. Enquanto a Revolução Francesa era marcada pelos 

interesses burgueses e dividida fundamentalmente pelas disputas entre 

girondinos e jacobinos, o movimento socialista começava a nascer e era liderado 

principalmente por trabalhadores sem propriedade e que viviam à beira do 

desemprego e da indigência. Eles aspiravam não só os direitos civis e políticos, 

como também os sociais, o que os tornava os precursores do movimento 

socialista, e que iria desencadear as reivindicações pelos direitos da igualdade, 

ou seja, os sociais, econômicos e culturais, assim como sua progressiva 

conquista e afirmação legal nos séculos seguintes205. 

Segundo Pedro Kropotkine, a ideia dominante desse grupo, no auge da 

Revolução de 1793 era: “que a terra deve ser considerada um patrimônio comum 

de toda a nação, que todo habitante tem direito à terra, e que a todos deve ser 

garantida a existência de maneira que ninguém seja obrigado a vender o seu 

trabalho sob a ameaça da fome”206.  

O período de 1789 a 1848 foi marcado por profundas transformações no 

campo econômico, político e social. Foi o período tanto do triunfo do capitalismo 

liberal burguês, que viria a se consolidar na grande maioria dos países ocidentais 

 
204 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 163. 
205 Paul Singer. A Cidadania para Todos, cit., p. 209. 
206 Apud, Paul Singer. A Cidadania para Todos, cit., p. 209. 
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nos séculos 19 e 20, como também das críticas a esse sistema, por meio do 

movimento socialista, e que no século 20 deram origem aos países socialistas e 

comunistas. De acordo com Eric J. Hobsbawm:  

A grande revolução de 1789-1848 foi o triunfo não da ‘indústria’ como 

tal, mas da indústria capitalista; não da liberdade e da igualdade em 

geral, mas da classe média ou da sociedade ‘burguesa’ liberal; não da 

‘economia moderna’ ou do “Estado moderno’, mas das economias e 

Estados em uma determinada região geográfica do mundo (parte da 

Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo centro eram os 

Estados rivais e vizinhos da Grã-Bretanha e França 207.  

O período de 1789 a 1848 teve dois Estados protagonistas centrais: a 

França e a Inglaterra. As revoluções na França, com caráter bem mais político e 

social, e na Inglaterra, com caráter bem mais econômico, mas também social, 

ocasionaram profundas transformações na sociedade europeia208. Essas 

transformações proporcionaram na Europa Ocidental o desenvolvimento dos 

ideais burgueses do liberalismo, do imperialismo e do nacionalismo. Nas 

palavras de Eric J. Hobsbawm:  

Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob 

a influência da revolução industrial britânica, sua política e ideologia 

foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Grã-

Bretanha forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo 

econômico que rompeu com as estruturas socioeconômicas tradicionais 

do mundo não europeu; mas foi a França que fez suas revoluções e a 

elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de 

outro terem-se tornado o emblema de praticamente todas as nações 

emergentes, e a política europeia (ou mesmo mundial) entre 1789 e 1917 

foi em grande parte a luta a favor e contra os princípios de 1789, ou os 

ainda mais incendiários de 1793. A França forneceu o vocabulário e os 

temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do 

mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o 

vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os códigos legais, o 

modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de 

medidas para a maioria dos países. A ideologia do mundo moderno 

atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às ideias 

 
207 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p.16. 
208 Idem, Ibidem, p.16. 
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europeias inicialmente através da influência francesa. Esta foi a obra da 

Revolução Francesa”209.  

Os Estados liberais europeus defendiam o liberalismo econômico, uma 

vez que atendia aos interesses dos Estados industrializados quanto à política 

econômica capitalista. Segundo Norberto Bobbio: “O liberalismo é, como teoria 

econômica, o defensor da economia de mercado”210. O Estado deveria ter um 

papel passivo nas questões econômicas, deixando prevalecer a regra do laissez 

faire, laissez passer211. 

No campo político, tomava corpo a ideia do Estado liberal, uma vez que o 

final do século 18 e o início do 19 são marcados pelo constitucionalismo 

moderno, com os pensamentos liberais que consolidaram as Revoluções 

Burguesas e sustentavam os fundamentos do Estado de Direito212. Segundo os 

ideais do liberalismo político, o Estado deveria garantir a ordem, a paz e a 

segurança, e respeitar os direitos civis e políticos dos cidadãos. Todavia, não 

deveria intervir nas questões sociais e econômicas213.  

Os fundamentos do liberalismo consistiam na defesa da propriedade 

privada, da liberdade de comércio e produção, da não intervenção do Estado na 

vida privada e, acima de tudo, na liberdade do indivíduo. De acordo com Norberto 

Bobbio, o liberalismo: “como teoria política, é defensor do Estado que governe o 

menos possível ou, como se diz hoje, do Estado mínimo (isto é, reduzido ao 

 
209 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 83-84. 
210 Norberto Bobbio. O Futuro da Democracia. 8. ed. Tradução brasileira de Marco Aurélio 

Nogueira. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2000, p. 128.  

211 Norberto Bobbio; Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política, cit., p. 693. 
212 Segundo Carlos Ari Sundfeld: “Estado de direito é o criado e regulado por uma Constituição 

(isto é, por uma norma jurídica superior às demais), onde o exercício do poder político seja 

dividido entre órgãos independentes e harmônicos, que controlem uns aos outros, de modo que 

a lei produzida por um deles tenha de ser necessariamente observada pelos demais e que os 

cidadãos, sendo titulares de direitos, possam opô-los ao próprio Estado” (Fundamentos de 

Direito Público. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 48). 
213 Dalmo de Abreu Dallari. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 278-286.  
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mínimo necessário)”214. Dentro desse contexto, as revoluções do período de 

1815 a 1848 ocorreram, segundo expõe Eric Hobsbawm:  

porque os sistemas políticos novamente impostos à Europa eram 

profundamente e cada vez mais inadequados, num período de rápida 

mudança social, para as condições políticas do continente, e porque os 

descontentamentos econômicos e sociais foram tão agudos a ponto de 

criar uma série de erupções virtualmente inevitáveis215. 

No campo econômico, esse período foi marcado pela Revolução 

Industrial, iniciada na Inglaterra no século 17 e em pleno vapor na Europa do 

século 19. O movimento operário foi muito mais intenso na Inglaterra, com ampla 

atuação já no século 18, em razão dela ter sido o palco inaugural da revolução 

e das suas consequências.  

A mais grave consequência da Revolução Industrial em relação ao 

desrespeito aos direitos da pessoa humana foi a exploração do homem pelo 

próprio homem, estruturada no regime capitalista, na qual uma pequena parcela 

estava cada vez mais rica e detentora do poder, enquanto a grande maioria 

estava cada vez mais pobre e excluída. Nas palavras de Selma Regina Aragão: 

“A Revolução Industrial criou o homem à imagem e semelhança da máquina: 

simples ferramenta, pura mão-de-obra”216  

Nessa nova realidade, ninguém foi poupado. Muito pelo contrário, até 

mesmo mulheres e crianças eram completamente exploradas como mão de obra 

barata. As condições de trabalho eram insalubres e os salários eram miseráveis. 

A realidade social revelava nitidamente os sinais de desintegração e de 

degradação social, por meio do aumento da criminalidade e da violência, assim 

como o adoecimento da população tanto física quanto mentalmente217. Segundo 

Eric Hobsbawm:  

 
214 Norberto Bobbio. O Futuro da Democracia, cit., p. 128. 

215 Eric J. Hobsbawm. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 163. 
216 Direitos Humanos: do Mundo Antigo ao Brasil de Todos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

p. 53. 
217 Eric J. Hobsbawm. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 80, 284 e 285. 
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a transição da nova economia criou a miséria e o descontentamento, os 

ingredientes da revolução social. E, de fato, a revolução social eclodiu 

na forma de levantes espontâneos dos trabalhadores da indústria e das 

populações pobres das cidades, produzindo as revoluções de 1848 no 

continente e os amplos movimentos cartistas na Grã-Bretanha. O 

descontentamento não estava ligado apenas aos trabalhadores pobres. 

Os pequenos comerciantes, sem saída, a pequena burguesia, setores 

especiais da economia eram também vítimas da revolução industrial e 

de suas ramificações218. 

Diante do contexto revolucionário, o século 19 foi um período de 

importantes movimentos sociais e reivindicação de novos direitos, em especial 

os da igualdade, mas também de afirmação e ampliação dos direitos da 

liberdade. A título de ilustração, durante a primeira Revolução Industrial, 

destacaram-se várias personalidades que defenderam a ampliação dos direitos 

fundamentais, como o inglês Tom Paine (1737-1809), na luta pela liberdade. Ele 

publicou a obra “Direitos do Homem,” em 1791, na qual defendia a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e o sufrágio universal. Também pleiteou a 

defesa dos direitos sociais, ao propor um sistema tributário essencialmente 

redistributivo219. 

Outra personalidade de destaque foi Robert Owen, importante industrial 

que se mobilizou intensamente pela conquista dos direitos sociais. Era discípulo 

de Godwin, um dos mais notáveis teóricos liberais do período. Na maior fábrica 

algodoeira da época, localizada em New Lanark, Owen proporcionou condições 

dignas de trabalho e de vida a seus trabalhadores, por meio da eliminação do 

trabalho infantil, do acesso à educação para os filhos dos trabalhadores e da 

concessão de moradias decentes para as famílias dos trabalhadores220. 

No ano de 1815, Owen propôs uma lei fabril que proibisse o trabalho de 

crianças com menos de dez anos de idade e que limitasse a jornada de trabalho 

para dez horas e meia, incluído o período das refeições. Propôs também a 

 
218 A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit. p. 65. 

219 Paul Singer. A Cidadania para Todos, cit., p. 219-220. 
220 Idem. Ibidem., p. 221.  
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criação de cargos de inspetores remunerados para garantir a implementação das 

novas medidas. 

No ano de 1819, foi aprovada a segunda lei fabril, ainda muito distante 

das propostas de Owen, mas já com alguns avanços para a época. A lei era 

aplicada somente à indústria algodoeira, a mais importante da época, e 

estabelecia a idade mínima para o trabalho a partir dos nove anos e a jornada 

de doze horas. Aplicava-se exclusivamente aos que tinham até dezesseis anos 

de idade221. 

Os poucos avanços ainda eram recebidos com hostilidade pela grande 

maioria dos empregadores, que se negavam a aplicar a lei. Além disso, havia a 

postura do Poder Judiciário, pouco ou nada comprometido com a garantia dos 

direitos sociais. As Leis Fabris foram as primeiras conquistas dos direitos sociais 

na era do capitalismo industrial222. 

Na Inglaterra, houve também importantes avanços em relação à conquista 

dos direitos trabalhistas. Segundo Paul Singer:  

em 1842, foi aprovada lei proibindo o trabalho subterrâneo das 

mulheres nas minas e criando inspetores de minas; em 1844, foi 

aprovada a extensão da legislação fabril à indústria da seda e a 

limitação da jornada de jovens e mulheres a 12 horas; em 1847, nova 

Lei Fabril foi aprovada, a qual reduziu a jornada de jovens e mulheres 

a 11 horas e a partir de 1º de maio de 1848 a dez horas. Mas o 

patronato conseguiu, em 1850, que um juiz desse uma interpretação à 

lei que permitiu torná-la inefetiva. Como a lei não definiu o intervalo 

mínimo entre jornadas, os industriais adotaram um sistema de turnos, 

o que possibilitava que o trabalho fosse prolongado noite adentro. Foi 

necessário passar uma lei emendando a anterior para torná-la efetiva, 

o que só foi possível aumentando a jornada para dez horas e meia. O 

almejado dia de dez horas só foi conquistado em 1874223. 

As conquistas na Inglaterra influenciaram outros países europeus na 

conquista dos direitos sociais. Por exemplo, tanto a Alemanha quanto a França 

 
221 Idem. Ibidem, p. 222. 
222 Paul Singer, A Cidadania para Todos, cit, p. 222. 

223 Idem. Ibidem, p. 232. 
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reduziram o trabalho infantil e passaram a assegurar alguma instrução aos seus 

trabalhadores, visando à operacionalização de máquinas cada vez mais 

complexas. Em 1864, trabalhadores socialistas da França e da Inglaterra 

formaram a Primeira Internacional para organizar o movimento operário na 

Europa. Suas ideias tinham em Karl Marx sua maior inspiração intelectual224. 

Entre os movimentos de reivindicação por direitos estava o cartismo 

inglês, assim chamado por basear-se na Carta do Povo escrita por Willian Lovett, 

em 1838. A Carta propunha o voto universal e secreto e, consequentemente, a 

abolição do voto censitário em razão da propriedade; a remuneração dos 

membros do Parlamento, o que representava permitir a participação dos 

trabalhadores; a representação igualitária dos distritos eleitorais; e a alternância 

no poder, por meio de eleições anuais para o Parlamento225. 

O movimento cartista foi importantíssimo para a conquista de direitos 

trabalhistas. Foi um dos primeiros a reivindicar a participação política do 

operariado na vida pública, assim como a defender a criação de leis que 

protegessem as relações de trabalho. Nas palavras de Oswaldo Coggiola:  

O cartismo, por sua vez, testemunhou o impetuoso surgimento da classe 

operária no cenário social europeu. Já fazia tempo que esta enorme 

força social, em pleno processo de formação, não se limitava ao plano 

defensivo ou à atividade puramente sindical, mas também se projetava 

na ação política. Com base no programa democrático, o cartismo 

organizou manifestações de massas, e até uma greve geral em 1842, 

que abarcou mais de 50 mil operários, e que inaugurou a prática dos 

“piquetes móveis”, depois mundialmente difundida. A ação dos cartistas 

foi eficiente, eles conseguiram mudanças efetivas, tais como a primeira 

lei de proteção ao trabalho infantil (1833), a lei de imprensa (1836), a 

reforma do Código Penal (1837), a regulamentação do trabalho feminino 

infantil, a lei de supressão dos direitos sobre os cereais (esta, em aliança 

 
224 Idem, Ibidem, p. 232. 

225 Os Seis Pontos da Carta do Povo (1838) Disponível em: 

http://www.historia.uff.br/nec/documentos/os-seis-pontos-da-carta-do-povo-1838. 

Acesso em 05 de ago. de 2019. 

http://www.historia.uff.br/nec/documentos/os-seis-pontos-da-carta-do-povo-1838.
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com os liberais e a burguesia industrial), a lei permitindo as associações 

políticas226.   

No entanto, inicialmente, os direitos concebidos como sociais não foram 

compreendidos como conquistas nessa seara e como parte do alcance da 

cidadania. As proteções sociais eram destinadas aos que não eram cidadãos, 

ou seja, às mulheres, aos vulneráveis e às crianças. Paulatinamente, foram 

sendo incorporados como conquistas, geradoras de direitos sociais, como 

exposto nos exemplos acima. Interessante, nesse sentido, expor a reflexão de 

Thomas Marshall a respeito da cidadania no século 19: 

A Poor Law não constitui um exemplo isolado desse divórcio entre os direitos 

sociais e o status de cidadania. Os primeiros Factory Acts (leis que 

regulamentavam as atividades fabris – Nota do editor) mostram a mesma 

tendência. Embora, de fato, tenham levado a uma melhoria das condições de 

trabalho e a uma redução das horas de trabalho em benefício de todos aqueles 

empregados nas indústrias por elas regidas, negaram-se, meticulosamente, a 

dar essa proteção diretamente ao homem adulto - o cidadão par excellence. E 

assim o fizeram por respeito a seu status como cidadão com base na alegação 

de que medidas protetivas coercivas afrontavam o direito civil de efetuar um 

contrato de trabalho livre. A proteção se limitava às mulheres e crianças, e os 

defensores dos direitos das mulheres logo perceberam o insulto implícito. As 

mulheres eram protegidas porque não eram cidadãs. Se desejassem gozar da 

cidadania com todos os seus direitos, tinham de desistir da proteção. Pelo fim do 

século XIX, tais argumentos se tinham tornado obsoletos, e o código industrial 

se tornou um dos pilares do edifício de direitos sociais. A história da educação 

apresenta semelhanças superficiais com aquelas da legislação industrial. Em 

ambos os casos, o século XIX foi, em sua maior parte, um período em que se 

lançaram as fundações dos direitos sociais, mas o princípio dos direitos sociais 

como uma parte integrante do status de cidadania ou foi expressamente negado 

ou não admitido definitivamente227.  

O século 19 foi marcado pelos movimentos revolucionários, com a 

prevalência do proletário-socialista, liderado pelos trabalhadores pobres e pelas 

 
226 Oswaldo Coggiola. O Movimento Operário nos Tempos do Manifesto Comunista. In: 

http://www.pucsp.br/cehal/downloads/textos/ATT00599.pdf. Acesso em: 26 de julho de 2018. 
227 T. H. Marshall. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro:  Zahar, s.d. Tradução de 

Meton Porto Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967, p. 72 2 73.  

http://www.pucsp.br/cehal/downloads/textos/ATT00599.pdf
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novas classes operárias industriais228. Nesse contexto, ocorreu a Revolução de 

1848 na França, com caráter nitidamente proletário e que já revelava o 

distanciamento político do “povo”, classe mais pobre economicamente, com a 

burguesia. Diferentemente da Revolução Francesa de 1789 na qual povo e 

burguesia se uniram em prol de ideias comuns, no século 19, há nítida 

separação, porquanto a burguesia revolucionária se torna conservadora e se 

afasta do povo.  

A Constituição Francesa de 1848 trouxe avanços em relação aos direitos 

fundamentais, como, por exemplo, a abolição da pena de morte em matéria 

política (art. 5º) e a proibição da escravidão em todas as terras francesas (art. 

6º). O artigo 13 da referida Constituição também apresentou inovações, ao tratar 

dos direitos sociais. Garantiu a liberdade de trabalho e de indústria, estabeleceu 

a assistência às crianças abandonadas, aos doentes e aos idosos sem recursos, 

e que não pudessem ser socorridos por suas famílias. Eram as primeiras 

conquistas dos direitos da igualdade pela classe trabalhadora e por alguns 

grupos vulneráveis.  De acordo com Jean Rivera e Hugues Moutouh:  

A ideologia que inspira os artífices da Revolução de fevereiro de 1848, 

por mais confusa que seja, não pretende romper com os princípios de 

1789, mas, muito pelo contrário, trazer-lhes, no campo econômico e 

social, os complementos cuja necessidade a revolução industrial, que 

acentuou a miséria dos trabalhadores, revelou, segundo os 

ensinamentos de um socialismo mais humanitário do que científico 229. 

As demandas da sociedade europeia do século 19 eram especialmente 

por proteção social. No campo das ideias, esse século foi o período do embate 

entre o movimento liberal e o socialista. O século 19 vai colocar em evidência o 

descompasso entre os fins do Estado Liberal, descomprometido com a justiça 

social, e a demanda cada vez maior da grande maioria da população mais pobre 

e carente dos direitos da igualdade. De acordo com Norberto Bobbio:   

A doutrina liberal econômico-política tem como característica uma 

concepção negativa do Estado, reduzido a puro instrumento de 

realização dos fins individuais, e por contraste uma concepção positiva 

 
228 Eric J. Hobsbawm. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 163-169. 

229 Liberdades Públicas. cit, p. 74-75. 
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do não-Estado, entendido como a esfera das relações nas quais o 

indivíduo em relação com os outros indivíduos forma, explicita e 

aperfeiçoa a própria personalidade 230.  

O Estado Liberal não era comprometido com a justiça social e, 

consequentemente, não era direcionado para a proteção dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, direitos que exigem uma atuação positiva do Estado, na 

garantia das liberdades públicas positivas. Essa falta de comprometimento 

gerava profundas injustiças sociais que eram denunciadas nas manifestações 

do movimento operário231.  

O Manifesto Comunista, elaborado por Marx e Engels em 1848, foi o 

documento mais importante da crítica socialista ao regime liberal-burguês. De 

acordo com esses ideais, a Revolução Russa cria em 1918 o primeiro Estado 

socialista, com a aprovação da Constituição da República Soviética Federativa 

Socialista Russa.  

As críticas apresentadas no Manifesto Comunista revelam o lado mais 

precário e perverso do sistema capitalista burguês. Ao tratar da burguesia, 

expôs:  

Converteu mérito pessoal em valor de troca. E no lugar das incontáveis 

liberdades reconhecidas e adquiridas, implantou a liberdade única e 

sem caráter do mercado. Em uma palavra, substituiu a exploração 

velada por ilusões religiosas e políticas, pela exploração aberta, 

imprudente, direta e brutal232. 

No III Congresso Pan-Russo dos sovietes, que reuniu em Moscou 

deputados operários, soldados e camponeses, foi elaborada a Declaração dos 

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de janeiro de 1918233. Entre seus 

objetivos, sinalizava o seu artigo II: “suprimir toda exploração do homem pelo 

homem, a abolir completamente a divisão da sociedade em classes, a esmagar 

implacavelmente todos os exploradores, a instalar a organização socialista da 

 
230 O Futuro da Democracia, cit., p. 129 e 130.  
231 Paul Singer. A Cidadania para Todos, cit., p. 199. 
232  Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto Comunista. 15. ed. tradução de Maria Lucia Como. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, p. 13. 

233 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 174. 
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sociedade e a fazer triunfar o socialismo em todos os países”. Era a crítica ao 

sistema liberal burguês capitalista.  

O século 19 foi o período das primeiras conquistas dos direitos sociais e 

também da reafirmação e ampliação dos direitos civis e políticos, conquistados 

com as revoluções burguesas no século anterior. No âmbito das várias 

conquistas político-sociais resultantes dos movimentos socialistas, a conquista 

do sufrágio universal masculino e a crescente participação feminina em todos os 

setores da sociedade proporcionaram maior participação popular nos assuntos 

de interesse público234. Essas demandas também deram início à reivindicação 

por um Estado mais protetor. Nesse contexto, começa a se idealizar o Estado de 

Bem-Estar Social na Europa Ocidental 235. 

O cenário do século 19 revelava, por um lado, os socialistas apontando 

para o não comprometimento do Estado Liberal com as demandas sociais, o que 

era ignorado pelos liberais. Por outro lado, o movimento socialista não 

reconhecia os “ganhos” do sistema liberal, decorrentes do desenvolvimento 

econômico capitalista. Vale registrar a crítica e a visão apontada por Norberto 

Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, ao tratar das rivalidades entre 

liberais e socialistas, e que inegavelmente contribuiu para a construção do 

Estado de Bem-Estar Social:  

A doutrina liberal-socialista é fruto de uma análise fechada, embora à sua 

maneira distante e serena, da crise em que se encontram o socialismo marxista 

e o liberalismo livre-cambista. Os objetivos das duas correntes são iguais – o 

progresso geral da sociedade humana –, porém abordados a partir de enfoques 

diferentes. A primeira enfatiza a solidariedade social, a responsabilidade e os 

deveres que o forte tem em relação ao fraco. Suas palavras de ordem são: 

cooperação e organização. A segunda defende a ideia de que o pleno exercício 

da liberdade individual levará necessariamente ao crescimento de toda a 

sociedade. O socialismo marxista, porém, prefere ignorar as conquistas 

fundamentais da democracia liberal, a começar por todos os direitos individuais 

 
234 Leandro Konder. Idéias que Romperam Fronteiras. In: História da Cidadania. Org.: Jaime 

Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003, p. 186-187. 
235 Dalmo de Abreu Dallari. Elementos de Teoria Geral do Estado, cit., p. 278 a 282 e Boaventura 

de Souza Santos. Uma concepção multicultural de Direitos Humanos, Revista Lua Nova, v. 39, 

São Paulo, 1997, p. 106. 
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de liberdade, na falsa convicção de serem os mesmos apenas uma herança do 

capitalismo liberal, em suma, de uma civilização que precisa ser destruída; o 

liberalismo livre-cambista, por outro lado, favorece a permanência e o aumento 

de situações de privilégio e de desigualdade, presentes na ordem capitalista. O 

erro fundamental, sustentam os liberal-socialistas, é crer que as duas correntes 

sejam contrárias, e não possam ser conciliáveis entre si, enquanto na realidade 

sua integração é não apenas possível, mas até desejável. A condição necessária 

para isto acontecer é que ambas renunciem a alguns de seus ‘dogmas’ que não 

encontram mais respaldo na realidade236.  

As críticas ao regime liberal-burguês foram e são muito importantes para 

se analisarem as consequências do regime capitalista, especialmente quando 

ele se manifesta de forma “selvagem”. Quanto ao regime socialista e comunista, 

a História mostrou que o que se idealizou como distribuição da riqueza coletiva 

de uma forma mais igualitária transformou-se efetivamente no século 20 em 

regimes autoritários. No nosso entender, qualquer forma de regime autoritário, 

seja de “direita” ou de “esquerda”, desrespeita os direitos humanos, porquanto 

sempre viola as liberdades públicas.  

Quanto às conquistas da educação pública nacional, o século 19 

apresentou características próprias, completamente diferentes das do século 18. 

Segundo Lorenzo Luzuriaga: “No campo cultural e da educação, acentua-se, a 

princípio, a tendência anti-intelectual, irracionalista, iniciada por Jean-Jacques 

Rousseau, que dá lugar ao romantismo; essa tendência era contrária à 

intelectual e racionalista da ‘ilustração’ do século 18”237. Essa nova tendência 

valorizava o tradicional, o popular e o nacional tanto na cultura quanto na 

educação, diferentemente da Ilustração, que apresentava concepções 

universais e cosmopolitas238.  

O século 19 foi marcado pelo esforço contínuo da Europa Ocidental, com 

liderança da França, da Alemanha, da Inglaterra, e também dos Estados Unidos 

 
236 Dicionário de Política, cit., p. 706. 

237 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública. cit., p. 56. 

238 Idem. Ibidem. 
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da América, em estabelecer a educação escolar pública no âmbito nacional239. 

No entanto, a realidade ainda era muito precária quanto à instrução. Segundo 

Eric J. Hobsbawm: “De fato, com exceção dos alemães, dos holandeses, dos 

escandinavos, dos suíços e dos norte-americanos, não se pode dizer que 

qualquer outro povo fosse alfabetizado em 1840. (...) Até mesmo a Inglaterra, a 

França e a Bélgica tinham cerca de 40% a 50% de analfabetos na década de 

1840”240. Nesse século, houve intensa luta política pelo controle da educação. De 

acordo com Lorenzo Luzuriaga:  

Nesse século desenrolou-se a mais intensa luta dos partidos políticos, 

conservadores e progressistas, reacionários e liberais, clericais e 

estatais, para apoderar-se da educação e da escola pública. Pode-se, 

em geral, dizer que houve luta entre a igreja e o Estado em torno da 

educação; ao fim, este vence e chega a constituir-se, em cada país, 

uma educação pública nacional241. 

Com a implementação dos sistemas nacionais de educação, os Estados 

promoveram a educação fundamental, considerada educação primária, com 

caráter universal, gratuito, obrigatório e, na maior parte, leigo. A escola 

secundária, equivalente ao ensino médio, por seu turno, ficou estabelecida 

apenas no âmbito geral, por ser dirigida apenas à classe burguesa e ser 

considerada exclusivamente como preparação para a universidade. Esta, por 

sua vez, ganhou maior importância e passou a ser considerada o centro da alta 

cultura e da investigação científica242. 

No século 19 predominou a política educacional direcionada às novas 

necessidades de ordem técnica e profissional, geradas pelas transformações 

econômicas resultantes da Revolução Industrial. Tanto as condições quanto as 

 
239 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 462. 
240  A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, cit., p. 195. 
241 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 57. 

242 Idem. Ibidem, p. 57. 
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exigências da formação do indivíduo sofreram transformações com a Revolução 

Industrial243. 

O crescente poder do proletariado levou as classes populares ao maior 

acesso à educação formal. No entanto, para essas, foi uma educação voltada 

preponderantemente para a capacitação na indústria. A Revolução Industrial 

apresentou uma nova realidade na relação entre a educação e a sociedade, que 

levou a profundas reflexões no campo da pedagogia moderna no final do século 

19 e início do 20, tanto na Europa quanto na América244.  

Foram duas novas realidades que, em certos aspectos, passaram a 

colidir. A primeira era a necessidade de capacitar os indivíduos para o trabalho. 

A capacitação, antes realizada no próprio local de trabalho, passa a ser feita, em 

grande parte, na escola, por meio da formação técnico-profissional. A segunda 

realidade foi a descoberta da psicologia infantil. Essas duas realidades geraram, 

no campo da educação, exigências pedagógicas divergentes245. É o que explica 

Mario Alighiero Manacorda:  

O trabalho entra, de fato, no campo da educação por dois caminhos, 

que ora se ignoram, ora se entrelaçam, ora se chocam: o primeiro 

caminho é o desenvolvimento objetivo das capacidades produtivas 

sociais (em suma, da revolução industrial), o segundo é a moderna 

‘descoberta da criança’. O primeiro caminho é muito duro e exigente: 

precisa de homens capazes de produzir ‘de acordo com as máquinas’, 

precisa colocar algo de novo no velho aprendizado artesanal, precisa 

de especializações modernas. O segundo caminho exalta o tema da 

espontaneidade da criança, da necessidade de aderir à evolução de 

sua psique, solicitando a educação sensório-motora e intelectual 

através de formas adequadas, do jogo, da livre atividade, do 

desenvolvimento afetivo, da socialização 246. 

 
243 René Humberto. História da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 95, e Mario Alighiero 

Manacorda. História da Educação: da Antiguidade aos Nossos Dias, cit., p. 271-272. 

244 Mario Alighiero Manacorda. História da Educação: da Antiguidade aos Nossos Dias, cit., p. 

271, 272, 304, 305. 
245 Idem, Ibidem, p. 304-305. 
246 Idem, Ibidem. 
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Quanto à conquista do direito à educação escolar, o século 19 pode ser 

dividido em dois períodos principais. O primeiro, da Revolução Francesa de 1789 

até as Revoluções de 1848 na Europa, objetivou desenvolver os princípios da 

educação pública nacional. O segundo, por seu turno, estabeleceu os sistemas 

nacionais de educação da maioria dos países europeus247. Ademais, o final do 

século 19 selou a vitória do realismo sobre o humanismo. É o que expõe 

Frederick Eby:  

Em fins do século, surgiu tanto na Europa como na América uma 

insatisfação com os sistemas correntes de educação. Isto teve muitas 

causas, entre as quais a enorme expansão do conhecimento, a 

intensificação do nacionalismo, o conflito entre várias filosofias da 

educação e o impacto da teoria da evolução biológica248. 

2.2. Conquista do Direito à Educação Escolar na França do Século 19 

A Revolução Francesa inaugurou os pilares da universalidade, igualdade 

e oficialidade da educação escolar pública, o que representou enorme ganho 

para o alcance da educação pública na Europa. No entanto, o império 

napoleônico viria a impor uma política autoritária e monopolizadora, em todos os 

setores, inclusive na educação escolar francesa249. 

Em 1806, Napoleão estabeleceu a lei de criação da Universidade Imperial, 

segundo a qual: “formar-se-á, com o nome de Universidade Imperial, um corpo 

encarregado exclusivamente do ensino e da educação pública em todo o 

Império”250. Em 1808, baixou um decreto que reforçava o caráter autoritário e 

monopolizador da educação nacional. De acordo com o decreto: 

O ensino público, e todo o Império, é confiado exclusivamente à 

Universidade. Nenhuma escola, nenhum estabelecimento qualquer de 

instrução pode organizar-se fora da Universidade Imperial, e sem 

autorização de seu chefe. Ninguém pode abrir escolas, nem ensinar 

 
247 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 57. 

248 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 507. 

249 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 57. 

250 Idem, Ibidem, p. 59. 
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publicamente, sem ser membro da Universidade Imperial e graduado 

por uma de suas faculdades’. Essa Universidade é composta de uma 

série de instituições, que vão desde as faculdades universitárias até as 

escolas primárias, as ‘petites écoles’251.  

Todo o ensino deveria basear-se nos preceitos da religião católica, da 

fidelidade ao Imperador e à monarquia imperial, e da obediência aos estatutos 

da Universidade Imperial, que tinham a finalidade de uniformizar a instrução, com 

o objetivo de formar cidadãos fiéis a sua religião, a sua pátria e a sua família. 

Napoleão criou a educação estatal autoritária e não a educação nacional. A 

influência deixada pelo seu sistema, não só na França, mas nos povos latinos, 

foi o caráter centralizador da educação pública252. 

Durante o período da Restauração (1815-1830), não houve mudanças 

substanciais na política educacional. A Universidade Imperial foi mantida e foi 

criado o “Conselho Real de Instrução Pública”. Foi autorizado ainda o ensino 

pelas ordens religiosas, suprimido pela Revolução de 1789, mas que já havia 

sido iniciado por Napoleão253. 

 No período de 1830 a 1848, houve mudanças substanciais e que vieram 

a constituir praticamente as bases fundamentais da educação pública francesa. 

O historiador Guizot, duas vezes ministro da Instrução Pública, entre 1832 e 

1836, foi um dos mais importantes inspiradores da educação pública nacional, 

principalmente por suas ideias sobre a educação popular. Sua reforma foi não 

só inspirada, como também em parte realizada, pelo filósofo Victor Cousin254. 

Guizot propôs, em 1833, lei sobre a organização escolar que trouxe 

importante desenvolvimento para a educação francesa. Entre as determinações, 

destacamos as seguintes: o Estado deveria oferecer a instrução primária a todas 

as famílias e de forma gratuita àquelas que não pudessem arcar com seu custo, 

o que veio a ampliar substancialmente o acesso à educação escolar. Houve o 

 
251 Idem. Ibidem, p. 59. 
252 Idem. Ibidem, p. 60-61. 
253 Idem, Ibidem, p. 61. 

254 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 62 e René Humberto. História da 

Educação. História da Pedagogia, cit., p. 93. 
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reconhecimento do princípio da liberdade de crença e de consciência, ao 

estabelecer que se deveria sempre consultar e seguir a opinião da família quanto 

à participação dos filhos na instrução religiosa. Os avanços conquistados pela 

administração de Guizot foram demonstrados pelo aumento do número de 

escolas criadas entre 1833 a 1848. O ensino médio e o superior também foram 

muito desenvolvidos durante sua administração255. 

A Constituição Francesa de 1848 cuidou do direito à educação escolar 

com concepção voltada para a profissionalização. Tanto o inciso VIII do 

preâmbulo quanto o artigo 13 estabeleciam relação direta entre instrução e 

trabalho. Segundo o primeiro: “A República deve proteger os cidadãos em sua 

pessoa, sua família, sua religião, sua propriedade, seu trabalho, bem como pôr 

ao alcance de qualquer um a instrução indispensável a todos os homens (...)”256. 

O artigo 13, por seu turno, preceituava que: “A Constituição garante aos cidadãos 

a liberdade de trabalho e de indústria. A sociedade favorece e encoraja o 

desenvolvimento do trabalho, pelo ensino primário gratuito, a educação 

profissional (...)”257.  

A Terceira República, a partir de 1870, veio a consolidar a educação 

pública nacional na França. Em 1879, com a atuação de Jules Ferry como 

ministro da Instrução Pública, iniciou-se efetivamente a organização da 

educação pública francesa258. Suas ideias sobre educação pública foram 

sintetizadas em suas palavras proferidas em 1870, segundo as quais:  

cumpre fazer desaparecer a última e mais temível das desigualdades 

que vêm do nascimento, a desigualdade da educação. As sociedades 

antigas consideravam a humanidade dividida em duas classes, os que 

mandavam e os que obedeciam. Numa sociedade democrática como 

a nossa, já não há inferior nem superior; há dois homens iguais que 

 
255 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública. cit., p. 63 a 65. 

256 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 167. 
257 Idem. Ibidem, p. 168. 
258 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 69. 
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contratam, e tem cada um seus direitos precisos, cada um seus 

deveres e, por conseguinte, cada um sua dignidade (...)259.  

Entre as leis promulgadas nesse período, destacamos a de 16 de junho 

de 1881 e a de 28 de março de 1882. A primeira estabeleceu a gratuidade da 

educação primária, e a segunda estabeleceu tanto a obrigatoriedade como a 

laicidade em todas as escolas primárias. A lei de 30 de setembro de 1886 

complementou a exigência da laicidade das escolas públicas primárias, ao dispor 

que o ensino deveria ser ministrado exclusivamente por pessoal leigo260. Na 

administração de Jules Ferry, expõe René Humberto que:  

O plano de estudos foi definido de maneira precisa e completa, com 

caráter a um tempo enciclopédico – moral, cívico, científico e 

gramatical – e instrumental, de sorte a dar à criança todos os 

conhecimentos elementares diretamente necessários à vida prática e, 

ao mesmo tempo, indispensáveis à aquisição de conhecimentos 

superiores261.  

Prossegue o autor expondo que: “As Instruções baixadas pelo ministro em 

1887 são, em todos esses pontos modelo de clareza, largueza de visão e 

liberalismo jamais ultrapassado. Esse estatuto foi, até 1940, o da escola 

pública”262. Esses são alguns exemplos das reformas da educação pública 

francesa no sentido de ampliá-la e melhorá-la ao longo do século 19.   

2.2. Conquista do Direito à Educação Escolar na França do Século 19 

2.3. Conquista do Direito à Educação Escolar na Alemanha do Século 19 

A Alemanha263, desde a Idade Moderna, já tinha maior comprometimento 

com a educação escolar, em virtude das conquistas da Reforma Protestante 

 
259 Idem, Ibidem, p. 70. 
260 Idem, Ibidem, p. 71 e 72. 
261 René Humberto. História da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 94. 
262 Idem, Ibidem, p. 94. 
263 Cabe observar que a formação geopolítica da Alemanha se deu por séculos no continente 

europeu. Começou com o “Sacro Império Romano-Germânico”, entre os séculos VIII até o início 

do XIX. É considerado o primeiro Reich alemão (Império). A partir de meados do século XV, 
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nesse campo. A doutrina política e social de Lutero, como prevista na carta aos 

burgomestres e conselheiros das cidades das regiões alemãs de 1524, era que: 

“o maior bem de uma cidade, sua maior riqueza, sua salvação e sua força, é o 

ter muitos cidadãos cultos, instruídos, sábios, honestos e bem educados”264.  

Nesse contexto, e com a criação das escolas populares, conhecidas como 

Volksschulen, a Alemanha estava à frente do movimento pedagógico da Europa 

ocidental. O Estado juntamente com a Igreja detinha a administração e o controle 

da educação escolar. A obrigatoriedade escolar começou a ser estabelecida 

desde o século 17, muito mais cedo se comparada a outras regiões da 

Europa265. Expõe René Humberto que: “a pedagogia alemã será oposta à do 

humanismo, “fundada não mais no estudo e no conhecimento do homem e das 

coisas humanas, mas no da natureza e das coisas naturais”266. 

A primeira metade do 19 foi marcada por importante avanço na 

consolidação da educação pública alemã, tanto no âmbito administrativo, ou 

seja, da organização escolar, quanto no âmbito pedagógico. Segundo expõe 

Frederick Eby: 

Quando, em 1806, a Prússia sangrava em consequência da derrota 

por Napoleão, o filósofo Fiche, debaixo das sentinelas francesas na 

Unter den Linden, proferia seus discursos entusiásticos, dirigidos à 

nação alemã. Declarava que a única esperança de salvação para seu 

povo ferido estava na adoção do sistema de educação pestalozziano. 

Como resultado disso, a Prússia se tornou uma nação de mestres e 

alunos. Dentro de três décadas as escolas prussianas se tornaram os 

modelos para o mundo. Toda a educação elementar tornou-se pública 

e gratuita. Desapareceu o analfabetismo. A frequência escolar era 

exigida para todas as crianças de 6 a 14 anos de idade. (...) Os 

métodos eram humanos e adaptados ao cultivo da inteligência prática. 

 
passou a ser conhecido como o "Sacro Império Romano da Nação Germânica". O segundo Reich 

foi o Império Alemão, que prosperou de 1871 a 1918. Adolf Hitler referia-se à Alemanha Nazista, 

período entre 1933 a 1945, como o Terceiro Reich. 
264 René Humberto. História da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 117. 

265 Idem. Ibidem, p. 117. 

266 Idem. Ibidem, p. 118. 
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O sistema era orientado especialmente para inculcar os ideais 

nacionais267. 

Em relação aos avanços das ideias pedagógicas, a Alemanha se destaca 

e alcança inigualável desenvolvimento no mundo. Autores como Kant, Fichte, 

Humboldt, Herbart, Schleiermacher e Froebel marcaram a história da 

pedagogia268. A título de ilustração, Herbert e Froebel, influenciados pelas ideias 

de Rousseau e, depois, de Pestalozzi, desenvolveram suas concepções 

pedagógicas baseadas no estudo sistemático da natureza da criança. 

Apresentaram essas ideias como ponto de partida para o desenvolvimento de 

suas teorias e práticas educativas. Froebel foi o criador dos jardins de infância, 

conhecidos como Kindergarten, em 1837269. Segundo Frederik Eby ele: “é 

considerado hoje como o reformador educacional mais completo e vitalizante do 

século 19”270. É também nesse período que se desenvolvem a pedagogia e a 

psicologia experimentais271. 

Após o desenvolvimento da educação alemã no começo do século 19, 

tanto no âmbito da organização escolar quanto no âmbito político-pedagógico, o 

período de 1815 a 1840 prossegue com avanços práticos apenas no âmbito da 

organização escolar. As ideias dos filósofos e pedagogos supramencionados 

passaram a não encontrar muita guarida na política e na administração do 

ensino272. 

A Revolução de 1848 na Prússia fez renascer o movimento pela educação 

pública nacional, com base nos princípios democráticos e liberais. No entanto, 

seus ideais foram rapidamente eliminados. Um exemplo do autoritarismo desse 

período em relação ao bloqueio dos avanços pedagógicos foi a proibição da 

fundação dos jardins de infância, em 1851, sob o fundamento de serem 

 
267 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 462. 

268 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 78. 
269 Maria da Glória de Rosa. A História da Educação Através dos Textos. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 

1972, p. 243-244-263. 
270 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 430. 

271 Maria da Glória de Rosa. A História da Educação Através dos Textos, cit., p. 243-244. 
272 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 78-79. 
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irreligiosos e socialistas. Somente em 1860 eles voltaram a ser implantados na 

Alemanha273. No final do século 19, a educação pública alemã está, de acordo 

com Lorenzo Luzuriaga,  

organizada como instituição do Estado, dotada de grande eficiência do 

ponto de vista técnico e administrativo. Suas escolas e colégios servem 

de exemplo à Europa inteira. Em parte alguma havia mais rigor na 

obrigatoriedade escolar; em parte alguma era menor o número de 

analfabetos e em parte alguma o ensino secundário e superior 

alcançava mais nível intelectual274. 

No entanto, como aponta o referido autor, a educação alemã foi marcada 

durante todo esse século pela luta entre o ideal pedagógico humanista e liberal, 

e a política reacionária, autoritária e clerical de seus governantes. Por isso, 

apesar do desenvolvimento quantitativo da educação escolar nacional, ao 

término do século 19, a educação pública alemã apresentava-se com caráter 

autoritário, burocrático e confessional, diferentemente do que ocorria em outros 

países da Europa275.  

2.4. Conquista do Direito à Educação Escolar na Inglaterra do Século 19 

A Inglaterra do século 19 vivia plenamente a Revolução Industrial e todas 

suas consequências no campo econômico, social e político. Era o maior país 

industrial do mundo e sua riqueza se concentrava na aristocracia e nos grandes 

industriais. Houve nesse período uma série de medidas que levou um número 

cada vez maior da população a conquistar direitos políticos. A expansão desses 

direitos teve como uma de suas consequências a luta pelo direito à educação 

escolar, especialmente das classes populares276. 

A reforma eleitoral (Reform Bill) de 1832 estendeu o sufrágio aos não 

proprietários, o que ampliou substancialmente o número de eleitores e contribuiu 

 
273 Idem, Ibidem, p. 80-81. 

274 Idem, Ibidem, p. 82. 
275 Idem, Ibidem, p. 78-79-82. 
276 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública. cit., p. 83. 
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para a construção da democracia inglesa. A partir de então, o parlamento passou 

a aprovar subvenções para a educação escolar. Em 1839, foi criado o Comitê do 

Conselho Privado para a Educação (Committee of Privy Council on Education), 

integrado por três ministros da Coroa, e em 1856 foi criado o Departamento de 

Educação, que possibilitou organizar a educação escolar, fundamentalmente a 

secundária e a superior277. No entanto, ainda eram progressos muito lentos para 

consolidar a educação pública nacional inglesa. Expõe Frederik Eby que: 

A lei das Fábricas, de 1833, proibiu o emprego de crianças menores 

de nove anos em moinhos e fábricas. Menores de 13 anos não podiam 

trabalhar mais de 8 horas por dia; para os de 13 a 18 anos, o limite era 

de 69 horas por semana. A fim de assegurar sua educação, a fábrica 

deveria instruir essas crianças durante duas horas, diariamente. A 

despeito dessas medidas que se aplicavam apenas a moinhos e 

fábricas, um inquérito parlamentar de Lord Ashley, em 1840-1842, 

expôs, mais tarde, condições inacreditáveis: ‘Crianças pequenas’, 

estamos informados, ‘passavam doze ou treze horas diárias no escuro, 

abrindo e fechando portas nas minas; meninos e meninas, apoiados 

nas mãos e nos joelhos, arrastavam carros de carvão pelos caminhos; 

crianças de seis e sete anos carregavam carvão em sacos’. As 

crianças começavam seu aprendizado desde quatro até sete anos e 

recebiam apenas comida e vestuário, mas não recebiam salário’278. 

A segunda reforma eleitoral (Reform Bill) de 1867 ampliou ainda mais o 

sufrágio e este foi estendido às classes menos abastadas.  A lei de 1870 criou 

as bases da educação escolar primária. Foi um acordo entre os defensores da 

educação particular e os da educação pública. Ficou estabelecido um duplo 

sistema escolar, com as escolas particulares (voluntary schools), sustentadas 

geralmente por igrejas ou corporações religiosas e as escolas públicas (boards 

schools), mantidas pelas autoridades locais. Foi estabelecida também a 

liberdade de consciência nas escolas públicas, com a cláusula “Cowper-

Temple”, segundo a qual os pais tinham o direito de eximir os filhos do ensino 

 
277 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 470 e Lorenzo Luzuriaga. História da 

Educação Pública, cit., p. 84-85. 
278 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 471. 
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religioso por elas ministrado, o que representou grande avanço para a época279. 

Segundo Frederick Eby:  

A educação inglesa sempre se fundamentou na integração de dois 

fatores: humanismo e utilitarismo, ou formalismo e aplicação prática. 

Tem sido um sistema restrito de aprendizado, no que diz respeito ao 

método de transmissão. As classes superiores e governantes 

educavam seus filhos nas grandes escolas públicas e nos colégios de 

Oxford e Cambridge. Ali adquiriam eles os ideais e os modos de vida 

de um gentil-homem juntamente com um certo grau de  conhecimento 

clássico. Esse aprendizado de vida habilitava-os a desempenhar seu 

papel na vida social restrita de sua classe e a servir nas repartições da 

Igreja e do Estado, no Exército, na Marinha e no governo, tanto na 

pátria como no estrangeiro. A massa popular era, do mesmo modo, 

instruída em suas formas específicas de servir ao Exército, à Marinha 

e à indústria’280. 

A partir de 1876 foi estabelecida a obrigatoriedade escolar, e a partir de 

1891, a gratuidade no ensino primário. Em 1899, foi criado o Ministério da 

Educação (Board of Education). A lei de 1902 consolidou o sistema nacional de 

educação inglês. Entre suas previsões, possibilitou o maior desenvolvimento da 

escola secundária pública e da educação com caráter técnico, além de unificar 

o ensino primário e o secundário281. A ampliação do sufrágio às classes pobres 

teve relação direta com a extensão do acesso à educação estatal282.  

2.5. Conquista do Direito à Educação Escolar nos Estados Unidos da 
América no Século 19 

Os norte-americanos iniciaram o século 19 com espírito empreendedor e 

republicano, o qual repercutiu direta e profundamente na conquista do direito à 

educação escolar. A independência americana e os ideais por ela trazidos 

possibilitaram a construção de um sistema educacional mais democrático, se 

 
279 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 86-87. 
280 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 470. 

281 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 87. 

282 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 472. 
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comparado ao europeu. Isso porque o Novo Mundo inaugurava um regime 

político que se pretendia, desde o início, republicano. A Europa, por seu turno, 

apesar dos ideais iluministas e das repercussões da Revolução Francesa, tinha 

um passado histórico marcado pelos regimes absolutistas, com privilégios de 

classes, o que ainda lhe custou grande parte do século 19 para ser superado. 

No entanto, mesmo a democracia americana do século 19 ainda deixou de incluir 

entre seus pares os índios, os negros e as mulheres, que somente conquistaram 

paulatinamente seus direitos no século 20.  

Quanto à educação escolar norte-americana do início do século 19, 

defendia-se a ideia do acesso de todas as crianças à escola e às expensas 

públicas, diferentemente do sistema europeu, no qual havia distinções de acesso 

à escola para as classes dos bem-nascidos e dos plebeus. A educação europeia 

em relação às massas estava direcionada exclusivamente para a formação 

profissional. Já a educação norte-americana apresentava caráter mais 

democrático, ao objetivar proporcionar a todos, inclusive às massas, o 

desenvolvimento geral de todas as capacidades assim como a formação 

profissional283. 

Outra característica da educação americana – e que a diferenciava da 

europeia – foi a descentralização política do controle da educação escolar. 

Enquanto os países europeus sempre mantiveram o controle e a administração 

da educação no poder eclesiástico ou no governo nacional, o que dava a ela um 

caráter muito centralizador, os Estados Unidos da América colocaram a 

administração e o controle das instituições educacionais nas mãos do poder local 

e popular. Essa descentralização também contribuiu não só para democratizar o 

acesso à educação escolar, como também para secularizar as escolas 

públicas284.   

A primeira metade do século 19 foi marcada por várias conquistas no 

campo do direito à educação escolar, que foram sendo implementadas 

sucessivamente. Entre elas estavam, segundo Lorenzo Luzuriaga: 

 
283 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 475. 
284 Idem, Ibidem. 
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1) a manutenção das escolas com fundos públicos; 2) a eliminação da 

ideia da escola pública como escola de pobres; 3) a gratuidade 

completa da educação pública; 4) a eliminação do sectarismo; 5) a 

inspeção e controle do Estado; 6) a extensão do sistema escolar e 7) 

a criação das Universidades do Estado285.  

Por volta de 1850, estava constituída a escola primária pública nos 

Estados Unidos. A gratuidade do ensino escolar foi inaugurada com a legislação 

de Massachusetts, em 1827, que serviu de referência para os outros Estados da 

Federação. Por exemplo, a legislação da cidade de Nova York estabeleceu a 

gratuidade em 1832 e o Estado de Nova York em 1867286.  

Quanto à frequência obrigatória à escola, o Estado de Massachusetts 

também foi pioneiro ao estabelecê-la em 1852. A partir daí, outros Estados 

passaram a adotá-la287. Expõe Frederick Eby, ao tratar da frequência obrigatória 

à escola, que: “No meio do século que se seguiu, foi legalmente aceita por 34 

Estados do Norte; e entre 1905 e 1918 foi tardiamente adotada por todos os 

Estados do sul que ainda não a tinham decretado”288.  

Juntamente com a garantia do direito à educação escolar, houve 

ampliação do direito ao sufrágio. O Estado de Vermont foi o primeiro a 

estabelecer em sua constituição o sufrágio universal. Na sequência, o sufrágio 

universal foi conquistado em Nova York, no ano de 1821, e em Virgínia, no ano 

de 1829. A partir daí, esse princípio democrático espalhou-se por todo os 

Estados Unidos da América289. 

O século 19 também trouxe importantes contribuições quanto ao acesso 

das mulheres à educação escolar. Até então, a mulher era educada em casa e 

sua formação visava à instrução moral, religiosa e doméstica. Acreditava-se que 

sua fragilidade física em relação ao homem significava também capacidade 

intelectual inferior. As meninas de padrão econômico social mais elevado 

 
285 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 94. 

286 Idem, Ibidem, p. 97 e Frederick Eby. História da Educação Moderna. cit., p. 485-486. 

287 Frederick Eby. História da Educação Moderna, cit., p. 485-486. 
288 Idem, Ibidem, p. 486. 

289 Idem, Ibidem, p. 476-477. 
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costumavam receber instrução em instituições exclusivas para elas. Os 

primeiros avanços em relação à igualdade de condições no acesso à educação 

escolar vieram em 1833, quando o Colégio Oberlin, em Ohio, pioneiramente 

admitiu moças em condições de igualdade aos homens. Em 1867, a 

Universidade de Indiana, também pioneiramente, passou a admitir mulheres em 

sua instituição290. 

Ao final do século 19, o sistema educacional escolar norte-americano 

estava bastante consolidado no âmbito nacional. Serviu de base e exemplo para 

os países europeus e americanos291. 

2.6. Reflexões a Respeito da Conquista da Cidadania e do Direito à 
Educação Escolar no Século 19  

O século 19 foi o período no qual imperaram os ideais burgueses do 

liberalismo, do nacionalismo e do imperialismo. Esses ideais repercutiram na 

concepção de direitos e nas relações de pertencimento da sociedade europeia, 

com reflexos na compreensão e no alcance da cidadania na sociedade ocidental. 

Quanto aos ideais liberais, a concepção de Estado e de pertencimento 

estava baseada na relação liberdade-propriedade para a proteção dos direitos 

civis e políticos. A liberdade estava diretamente ligada à capacidade econômica. 

Por isso, era uma liberdade burguesa e masculina. O papel do Estado era o de 

assegurar exclusivamente as liberdades públicas individuais desse segmento da 

sociedade. Não era papel do Estado garantir ou proporcionar a igualdade no 

sentido da distribuição da riqueza coletiva, como também não se vislumbrava 

que ele ampliasse os direitos da liberdade em nome da igualdade de direitos, no 

sentido da demanda pela proteção dos direitos das mulheres, das minorias e dos 

mais pobres economicamente.   

Vigoravam também os ideais do nacionalismo. Nesse sentido, apenas os 

nacionais, ou seja, os que tinham o vínculo político de pertencimento ao Estado, 

eram os titulares de direitos. A nacionalidade estava diretamente ligada à 

cidadania e vice-versa. Uma pressupunha a outra.  

 
290 Idem, Ibidem, p. 500-501. 

291 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 98. 
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Nesse sentido, a consolidação dos Estados Liberais apresentou dois 

aspectos que merecem análise. Por um lado, a positivação dos direitos gerou a 

proteção direta e expressa dos direitos dos nacionais na legislação dos países 

europeus. Ganhou em concretude para a parcela da sociedade detentora de 

direitos, ou seja, para a burguesia. Por outro, perdeu em universalidade, 

porquanto os direitos não eram mais concebidos na figura do homem 

independentemente do tempo e do espaço, como defendido pelo jusnaturalismo 

do período iluminista. No entanto, cabe lembrar que a universalidade dos direitos 

nunca se concretizou política e juridicamente naquele período, nem mesmo na 

atualidade.  

O jusnaturalismo do período iluminista, como corrente filosófica, defendia 

o direito natural do homem livre e branco, porquanto dotado de razão. Excluía 

mulheres, escravos e crianças. Por isso, em nenhum aspecto a cidadania estava 

vinculada à igualdade de direitos para grupos diferentes e com necessidades e 

demandas próprias. A cidadania era burguesa e masculina e consequentemente 

excludente. 

Na atualidade, a universalidade representa um posicionamento filosófico 

de pertencimento do ser humano ao núcleo social e político em razão da 

dignidade inerente a toda pessoa. Pode se concretizar, caso haja desejo, 

empenho e demanda, no âmbito político e jurídico dos ordenamentos jurídicos 

nacionais e internacional. E é nesse sentido que caminham as ideias defendidas 

no presente trabalho.  

Faz-se importante destacar que o Estado Liberal, ao não se comprometer 

com os direitos da igualdade, e não proporcionar a distribuição da riqueza 

coletiva, revelou à sociedade europeia do século 19 as drásticas injustiças 

sociais que se manifestavam no cotidiano burguês. Com base nessa realidade 

nascem e se intensificam os movimentos operário e socialista. E ao longo desse 

século a principal discussão e demanda da sociedade em relação ao papel do 

Estado ficou focada na disputa entre os ideais liberais e os sociais.  

Nesse cenário de exclusão social e política ainda havia a presença de 

uma forte política imperialista europeia. O imperialismo é, em sua essência, 

avesso à lógica da igualdade e do reconhecimento dos direitos das minorias, 

porquanto se baseia na dominação, na subjugação e no racismo. E foi 
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exatamente nesse período que surgiram as teorias raciais por meio do discurso 

científico que possibilitou construir a ideia da hierarquização da humanidade, na 

qual o homem branco europeu ocupava o topo da evolução da espécie e por isso 

representava a condição de maior progresso e civilização. Nas palavras de 

Flávio Raimundo Giarola:  

O Darwinismo Social, juntamente com a antropologia e a etnografia do 

século XIX, ajudaram a construir a ideia de “missão civilizatória” das 

potências imperiais. Deste modo, o chamado neo-imperialismo das 

últimas décadas do século XIX trazia consigo a noção de que havia um 

“fardo do homem branco” de levar o progresso e a civilização aos povos 

“primitivos” e “atrasados”292. 

Prossegue o autor:  

Essas ideias baseadas na pureza racial inspiraram o surgimento da 

eugenia, doutrina fundada pro Francis Galton (1822-1911) e que teve 

ampla aceitação principalmente na Alemanha. A “ciência eugênica” tinha 

como pressuposto a ideia de que os caracteres mentais e, sobretudo, a 

inteligência eram hereditários ao mesmo título que os caracteres físicos. 

Deste modo, pretendia-se realizar a “higiene racial” através da 

intervenção na reprodução das populações, com a proibição de 

casamentos inter-raciais e a incidência de severas restrições sobre 

alcoólatras, epilépticos e alienados293. 

 

Foi segundo essas políticas xenofóbicas e racistas que se construiu a 

ideologia nazista, sustentáculo das barbáries da Segunda Grande Guerra no 

século 20. Não obstante essa realidade, o século 19 trouxe avanços na proteção 

dos direitos fundamentais e no alcance da cidadania. Pode-se afirmar que foi um 

período de reafirmação dos direitos civis e políticos, porquanto ainda não 

conquistados amplamente, seja pelas minorias, pelas mulheres e pelos homens 

que não atendiam à relação liberdade-propriedade do período. Foi também 

 
292 Racismo e teorias raciais no século XIX: Principais noções e balanço historiográfico. 

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/148857412/Excerto-Racismo-e-teorias-raciais-

no-seculo-XIX-Principais-nocoes-e-balanco-historiografico-Por-Flavio-Raimundo-Giarola. 

Acesso em 15 de fevereiro de 2019.  
293 Idem, Ibidem. 
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quando se iniciou a reivindicação por direitos de igualdade, tanto com vistas à 

melhor distribuição da riqueza coletiva quanto à proteção dos direitos dos até 

então não contemplados, como os direitos trabalhistas, o direito à assistência, 

entre outros.  

Em relação às mulheres, o século 19 revelava sua condição fadada ao 

âmbito doméstico. Elas não tinham espaço na esfera pública e eram tidas como 

fracas e inferiores. Mas ainda nesse século, a opressão por elas vivida deu início 

ao florescimento do feminismo e a ações das mulheres em diversos movimentos 

sociais, com vistas à sua emancipação. 

Quanto à conquista do direito à educação escolar, o século 19 apresentou 

dois importantes períodos. O primeiro, da Revolução Francesa de 1789 até as 

Revoluções de 1848 na Europa, objetivou desenvolver os princípios da 

educação pública nacional. Já o segundo estabeleceu os sistemas nacionais de 

educação, com destaque para Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos 

da América. Nesse sentido, o Estado deveria assumir seu papel de protagonista 

na educação formal de seus cidadãos. 

Interessante destacar que em razão do liberalismo econômico, base do 

Estado Liberal, a política educacional dos países europeus foi substancialmente 

direcionada para as novas necessidades de ordem técnica e profissional da 

época, o que representava preponderantemente capacitar um número cada vez 

maior de pessoas para o trabalho na indústria.  

No nosso entender, tal realidade ampliou o acesso à educação formal 

escolar, o que representou importante avanço no século 19. Todavia, o foco da 

educação era fundamentalmente a profissionalização dos indivíduos em virtude 

das demandas da Revolução Industrial. Por um lado, a profissionalização é 

fundamental, uma vez que um dos pressupostos da liberdade é a autonomia 

econômica que se conquista no campo do trabalho. No entanto, por outro, o 

dilema do século 19, no nosso entender, ainda não resolvido no século 21, e por 

isso questão discutida neste trabalho, refere-se aos desafios de conjugar o 

desenvolvimento das capacidades laborais juntamente com o desenvolvimento 

da sensibilidade humana em prol do respeito a si mesmo e ao outro, com vistas 

às relações interpessoais e sociais mais harmônicas, solidárias, tolerantes e 
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amistosas. Esta última não era demanda do século 19 no campo da educação 

formal, e hoje, no século 21, ainda é o nosso maior desafio. 

3.1. Cidadania e Direito à Educação Escolar: Conquistas da Primeira 
Metade do Século 20 e Perspectivas para o Século 21  

O século 20 presenciou as duas grandes guerras mundiais e centenas de 

outras guerras e conflitos, que o marcaram como o período dos massacres e 

guerras. Foi também o século, segundo as palavras de Yehudi Menuhin, músico 

britânico, que: “despertou as maiores esperanças já concebidas pela 

humanidade e destruiu todas as ilusões e ideais”294. Segundo Erik Hobsbawm, 

o século 20 foi o: 

mais assassino de que temos registro, tanto na escala, frequência e 

extensão da guerra que o preencheu, mal cessando por um momento 

na década de 1920, como também pelo volume único das catástrofes 

humanas que produziu, desde as maiores fomes da história até o 

genocídio sistemático295.  

Diante desse cenário, vamos destacar alguns períodos do século 20, nos 

quais houve flagrante desrespeito aos direitos humanos e que geraram 

conquistas importantes para a humanidade no âmbito do alcance da cidadania. 

Faremos também uma abordagem específica da conquista do direito à educação 

escolar nesse século, com o propósito de verificar a relação entre a garantia 

desse direito e a construção da cidadania.  

O término da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a constatação de 

todas as ofensas aos direitos humanos nela perpetradas levam ao início do 

processo de internacionalização desses direitos. Segundo Flávia Piovesan: 

o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional 

do Trabalho situam-se como os primeiros marcos do processo de 

internacionalização dos direitos humanos. Como se verá, para que os 

 
294 Apud, Eric Hobsbawm. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução de 

Marcos Santarrita. Revisão técnica Maria Célia Paoli. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, 

p. 12. 
295 Eric Hobsbawm. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. cit., p. 22.  
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direitos humanos se internacionalizassem, foi necessário redefinir o 

âmbito e o alcance do tradicional conceito de soberania estatal, a fim 

de que se permitisse o advento dos direitos humanos como questão de 

legítimo interesse internacional. Foi ainda necessário redefinir o status 

do indivíduo no cenário internacional, para que se tornasse verdadeiro 

sujeito do direito internacional296.  

 

No âmbito doméstico dos Estados também foram verificados avanços 

relevantes, porquanto muitos direitos sociais ganharam proteção constitucional 

na primeira metade do século 20. Destacou-se a Constituição Mexicana de 5 de 

fevereiro de 1917, ao dar grande ênfase aos direitos sociais, em especial aos 

direitos trabalhistas, concebidos pioneiramente como direitos fundamentais297. 

De acordo com Fábio Konder Comparato: “A importância desse precedente 

histórico deve ser salientada, pois na Europa a consciência de que os direitos 

humanos têm também uma dimensão social só veio a se afirmar após a grande 

guerra de 1914-1918, que encerrou de fato o ‘longo século XIX’”298. 

A Constituição Alemã de 11 de agosto de 1919, conhecida como 

Constituição de Weimar, também estabeleceu grande ênfase nos direitos 

sociais. Teve papel de destaque porquanto estabeleceu especial importância à 

questão educacional, que será analisada na parte específica deste capítulo 

sobre as conquistas do direito à educação escolar no século 20.  

Referida constituição foi a primeira tentativa de criar uma 

socialdemocracia no mundo. Cabe lembrar e destacar que a proteção dos 

direitos fundamentais e a garantia da cidadania estão diretamente ligadas ao 

modelo de Estado democrático. E foi no século 20 que se passou a sustentar o 

Estado de Bem-Estar Social, marcadamente democrático, e que intervém 

ativamente nas questões sociais, com a finalidade de proporcionar justiça social. 

 
296 Flávia Piovesan. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008, p. 111.  
297 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. cit., p. 174. 
298 Idem, Ibidem.  
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Nas palavras de Carlos Ari Sundfeld: “O Estado se torna um Estado 

Social, positivamente atuante para ensejar o desenvolvimento (não o mero 

crescimento, mas a elevação do nível cultural e a mudança social) e a realização 

de justiça social (é dizer, a extinção das injustiças na divisão do produto 

econômico)”299. Explica Norberto Bobbio que: “a passagem do Estado liberal para 

o Estado social é assinalada pela passagem de um direito com função 

predominantemente protetora-repressiva para um direito cada vez sempre mais 

promocional”300.  

Na seara dos direitos fundamentais, podemos afirmar que o período 

posterior à Primeira Guerra Mundial foi tanto de avanços como de retrocessos. 

Por um lado, como já exposto, inicia-se o processo de internacionalização dos 

direitos humanos. Por outro, foi também um período no qual se instalaram vários 

regimes autoritários em diversos países da Europa.  

Nesse cenário, o Tratado de Versalhes de 1919 representou verdadeira 

humilhação à Alemanha, ao estabelecer sua responsabilidade pelo conflito 

mundial, além de impor desproporcionadas exigências políticas, econômicas e 

militares ao país no final da Primeira Grande Guerra. Referida realidade 

despertou no povo alemão um sentimento de revolta e revanchismo, e que 

possibilitou a chegada ao poder de Adolf Hitler, em 1933, com o regime nazista. 

A Espanha, por seu turno, foi dominada pelo franquismo, Portugal pelo 

salazarismo, a Itália pelo fascismo e a União Soviética pelo stalinismo301. 

 
299 Fundamentos de Direito Público. cit., p. 54 e 55. 
300 O Futuro da Democracia, cit., p. 126. Segundo Agustín Gordillo: “A diferença básica entre a 

concepção clássica do liberalismo e a do Estado de Bem-Estar é que enquanto naquela se trata 

tão-somente de colocar barreiras ao Estado, esquecendo de fixar-lhe também obrigações 

positivas, aqui sem deixar de manter as barreiras, se lhe agregam finalidades e tarefas às quais 

antes não se sentia obrigado. A identidade básica entre Estado de Direito e Estado de Bem-

Estar, por sua vez, reside em que o segundo toma e mantém do primeiro o respeito aos direitos 

individuais e é sobre esta base que constrói seus próprios princípios” (Princípios Gerais de Direito 

Público. Tradução brasileira de Marco Aurélio Greco. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1977, 

p. 74). 
301 Carolina Alves de Souza Lima e Keilla E. Borges. Segunda Guerra Mundial. In: Wagner 

Balera. (Org.). A Paz é Possível. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, v. 1, p. 35-59; 
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O regime nazista desencadeou a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

palco da maior catástrofe humana da história. Segundo Erik Hobsbawm: “O 

aspecto não menos importante dessa catástrofe é que a humanidade aprendeu 

a viver num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se tornaram 

experiência do dia-a-dia que não mais notamos”302. 

A política nazista era baseada, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

no racismo, ao afirmar a superioridade da raça ariana, encarnada pelo povo 

alemão, sobre os não alemães, particularmente os judeus; no totalitarismo, com 

a total e plena submissão do indivíduo ao Estado; e no nacionalismo. Referida 

política possibilitou a maior e mais atroz violação aos direitos humanos 

presenciada pela humanidade, ao subjugar completamente a condição humana. 

Para Ian Kershaw:  

No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter-se à análise 

racional. Sob um líder que falava em tom apocalíptico de poder ou 

destruição mundiais, e um regime fundado numa ideologia 

absolutamente repulsiva de ódio racial, um dos países mais cultural e 

economicamente avançados da Europa planejou a guerra, lançou uma 

conflagração mundial que matou cerca de 50 milhões de pessoas, e 

perpetrou atrocidades – culminado no assassinato mecanizado em 

massa de milhões de judeus – de uma natureza e escala que desafiam 

a imaginação. Diante de Auschwitz, os poderes de explicação do 

historiador parecem deveras insignificantes303.  

Terminada a guerra e constatadas as atrocidades cometidas contra a 

humanidade, inicia-se uma das mais profundas discussões sobre o constante e 

abusivo desrespeito aos direitos humanos na Era Contemporânea. Tais 

discussões levam, no plano jurídico, à criação do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, com a finalidade de estabelecer mecanismos internacionais 

de proteção desses direitos. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos, ramo autônomo da ciência 

jurídica contemporânea, é dotado de especificidade própria. Visa a proteger, 

única e exclusivamente, as vítimas de direitos humanos, porque se fundamenta 

 
302 Eric Hobsbawm. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, cit., p. 58. 
303 Apud, Eric Hobsbawm. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, cit., p. 113. 
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na dignidade da pessoa humana. Sua fonte material por excelência é inculcar a 

consciência jurídica universal desses direitos e o respeito incondicional ao ser 

humano e a sua dignidade.  

É formado por um conjunto de instrumentos internacionais de proteção 

dos direitos humanos, de natureza e efeitos jurídicos variáveis, como tratados 

internacionais, declarações e resoluções, que operam tanto no âmbito global, 

por meio das Nações Unidas, como no âmbito regional, por meio dos sistemas 

regionais de proteção dos direitos humanos, como o sistema americano, o 

europeu e o africano304.  

A segunda metade do século 20 apresenta um novo paradigma em 

relação à proteção dos direitos humanos. A partir desse período, haverá relação 

intrínseca entre a proteção dos referidos direitos e o exercício da cidadania e o 

respeito à dignidade da pessoa humana. Compreende-se que se os direitos 

humanos não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não há real 

respeito à dignidade da pessoa humana, assim como não há possibilidade de 

exercício da cidadania. A concretização dos direitos humanos se dá pelo 

exercício da cidadania, o qual materializa o respeito à dignidade da pessoa 

humana305. 

Diante dessa trilogia – direitos humanos, dignidade da pessoa humana e 

cidadania – todo e qualquer ser humano, em razão exclusivamente dos atributos 

da pessoa humana, deve ser respeitado como tal e ter um lugar como cidadão 

na comunidade à qual pertence ou em que se encontra. Tal garantia decorre 

primeiramente do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, que 

relaciona a titularidade de direitos humanos única e exclusivamente à condição 

 
304 Antonio Augusto Cançado Trindade. A Autonomia do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. In: Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2. ed. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2003, v. I, p. 38. 
305 Carolina Alves de Souza Lima. Relação Intrínseca entre Direitos Humanos, Dignidade e 

Cidadania no Mundo Contemporâneo. Revista da Associação Paulista do Ministério Público de 

São Paulo, São Paulo, p. 82 – 89. 01 abr. 2011 e Jorge Miranda. A Dignidade da Pessoa Humana 

e a Unidade Valorativa do Sistema de Direitos Fundamentais. In: Tratado Luso-Brasileiro da 

Dignidade Humana. Coordenação de Jorge Miranda e Marco Antonio Marques da Silva. 2. ed. 

Atualizada e ampliada. 2009, p. 168. 
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humana e não à nacionalidade. Esta, é claro, configura também um direito 

humano, mas não é conditio sine qua non para titularizar os referidos direitos. 

Tal mudança de paradigma inaugurada pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos encontra-se referendada pelos Estados Democráticos de Direito306. 

Hannah Arendt, ao analisar as origens do totalitarismo e todas as 

barbáries por ele cometidas durante o período da Segunda Guerra, expõe: 

“O anti-semitismo (não apenas o ódio aos judeus), o 

imperialismo (não apenas a conquista) e o totalitarismo (não 

apenas a ditadura) – um após o outro, um mais brutalmente que 

o outro – demonstraram que a dignidade humana precisa de 

nova garantia, somente encontrável em novos princípios 

políticos e em uma nova lei na terra, cuja vigência desta vez 

alcance toda a humanidade, mas cujo poder deve permanecer 

estritamente limitado, estabelecido e controlado por entidades 

territoriais novamente definidas”307.  

E é sabido que apesar de a primazia da pessoa humana ser uma 

exigência ética, a história da humanidade vem revelando o constante 

desrespeito à dignidade humana, nas mais variadas formas de ofensa aos 

direitos humanos. Em decorrência dessas violações constantes e abusivas à 

dignidade da pessoa humana, muitos Estados Democráticos vêm consolidando 

expressamente a sua proteção em seus ordenamentos jurídicos. Isso porque, 

apesar de a ideia de dignidade ser imanente à natureza humana, ela somente 

tem possibilidade de concretizar-se na vida em sociedade quando há a 

determinação legal pela sua proteção, tanto no âmbito nacional quanto 

internacional308.  

Foi o que aconteceu, por exemplo, com a República Federal da Alemanha, 

após a Segunda Grande Guerra. Diante da constatação de todas as atrocidades 

cometidas contra o ser humano pelo regime nazista, a Lei Fundamental da 

 
306 Carolina Alves de Souza Lima. Relação Intrínseca entre Direitos Humanos, Dignidade e 

Cidadania no Mundo Contemporâneo. cit. 
307 Origens do Totalitarismo, cit., p. 13. 
308 Jean Rivero e Hugues Moutouh. Liberdades Públicas, cit., p. 343-44. 
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Alemanha estabeleceu no seu artigo 1º, n. 1, que: “A dignidade humana é 

inviolável. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todos os Poderes estatais”309. 

Vários países europeus seguiram o mesmo caminho em razão do 

contexto histórico. Segundo o artigo 1º da Constituição Portuguesa de 1978: 

“Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana 

e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária”. A Constituição Espanhola de 1976, em seu artigo 10, n. 1, prescreve 

que: “a dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre 

desenvolvimento da personalidade, o respeito à lei e aos direitos dos demais são 

fundamentos da ordem política e da paz social”310. Os dois países promulgaram 

as referidas constituições após a queda dos regimes autoritários: o salazarismo 

em Portugal e o franquismo na Espanha.  

Além das previsões no âmbito de cada Estado, foram criados, após a 

Segunda Guerra Mundial, órgãos supranacionais, visando a estabelecer 

mecanismos jurídicos de proteção dos direitos humanos e, consequentemente, 

da dignidade da pessoa humana. O primeiro desses organismos foi a 

Organização das Nações Unidas, criada em 1945. Nas palavras de Fábio Konder 

Comparato: “As Nações Unidas nasceram com a vocação de se tornarem a 

organização da sociedade política mundial, à qual deveriam pertencer, portanto, 

necessariamente, todas as nações do globo empenhadas na defesa da 

dignidade humana”311.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prescreve, em 

seu preâmbulo, “que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Prossegue dizendo 

que: 

 
309 José Afonso da Silva. A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da Democracia. 

Revista de Direito Administrativo, abr./jun. Rio de Janeiro, 212, 1998, p. 89. 
310 Idem, Ibidem, p. 89. 

311 A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 210. O Brasil aprovou a Carta das Nações 

Unidas por meio do Decreto-lei n. 7.935, de 4 de setembro de 1945, e o ratificou em 21 de 

setembro do mesmo ano. 
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os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos 

humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e 

na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram 

promover o progresso social e melhores condições de vida em uma 

liberdade mais ampla.  

O artigo 1º da Declaração, por seu turno, afirma que: “todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade”. A partir da Declaração de 1948, foram elaborados vários tratados 

internacionais de direitos humanos, tanto no âmbito global quanto regional, 

repetindo os mesmos postulados no que se refere à proteção da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos humanos. 

Na sessão de 16 de fevereiro de 1946, do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, foram estabelecidas as metas que deveriam ser cumpridas 

pela ONU, por meio da Comissão de Direitos Humanos, quanto à proteção dos 

direitos humanos. Referida Comissão ficou encarregada de cumprir essa missão 

em três etapas. A primeira consistia em elaborar uma declaração de direitos 

humanos e que foi concretizada com a aprovação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, pela Resolução n. 217 da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 10 de dezembro de 1948312. Segundo Guilherme Assis de Almeida:  

A Declaração de 1948 foi a forma jurídica encontrada pela comunidade 

internacional de eleger os direitos essenciais para a preservação da 

dignidade do ser humano. Em sua real dimensão, esse documento deve 

ser visto como um libelo contra toda e qualquer forma de totalitarismo. 

Seus 30 artigos têm como meta dois pontos essenciais que se 

complementam mutuamente: incrustar o respeito da dignidade da 

pessoa humana na consciência da comunidade universal e evitar o 

ressurgimento da ideia e da prática da descartabilidade do homem, da 

mulher e da criança313.  

 
312 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 222-223. 
313 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: Matriz do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. In: Direito Internacional dos Direitos Humanos: Instrumentos básicos, cit., p. 

13 e 14. 
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A segunda etapa consistia na criação de tratados internacionais de 

direitos humanos, uma vez que estes têm caráter jurídico e podem estabelecer 

a responsabilidade internacional dos Estados signatários. Essa etapa da missão 

iniciou-se logo em 1948, com a aprovação da Convenção para a Prevenção e a 

Repressão do Crime de Genocídio e das Convenções de Genebra de 1949, 

sobre a proteção das vítimas de conflitos bélicos. Em 1966, dá-se um importante 

passo com a aprovação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 

do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais314. 

Ao longo da segunda metade do século 20, foram celebrados vários 

tratados de direitos humanos pelas Nações Unidas. Além dos já mencionados, 

houve a promulgação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Racial em 1965; da Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 1979; da Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou 

Degradantes em 1984; da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

em 1989; da Convenção Relativa aos Povos Indígenas e Tribais em Países 

Independentes em 1989, entre outros.  

A terceira etapa da missão das Nações Unidas consistia na criação de 

mecanismos capazes de garantir a observância desses direitos. Trata-se de 

etapa ainda em execução315 e que representa o maior desafio do século 21 em 

relação aos direitos humanos, uma vez que significa garantir grande parte da 

efetividade desses direitos. Vários tratados internacionais celebrados perante as 

Nações Unidas já contemplam mecanismos jurídicos de garantia dos direitos 

humanos e preveem a responsabilidade internacional dos Estados-membros por 

violação.  

No entanto, ainda se faz necessário o aperfeiçoamento dos mecanismos 

jurídicos e extrajurídicos para a maior proteção desses direitos no âmbito 

internacional. A aprovação do Estatuto de Roma e a criação do Tribunal Penal 

Internacional em 1998 são importantes marcos na criação de mecanismos 

 
314 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 222-223. 

315 Idem, Ibidem. 
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jurídicos de responsabilização de indivíduos pela prática de crimes de lesa-

humanidade.    

Enquanto no âmbito global houve, após a Segunda Grande Guerra, a 

criação da Organização das Nações Unidas e de todo um sistema global 

internacional de proteção dos direitos humanos, no âmbito regional houve a 

criação do sistema europeu e do sistema americano de direitos humanos. O 

primeiro aconteceu com a elaboração da Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos, com entrada em vigor em 1953 e que deu início à construção do 

sistema europeu de direitos humanos.   

Já o segundo ocorreu com a aprovação da Declaração Americana de 

Direitos e Deveres do Homem e da Carta da Organização dos Estados 

Americanos, a OEA, em 1948. Em 1969 foi aprovada a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa 

Rica, que possibilitou importante passo na garantia dos direitos humanos, uma 

vez que previu mecanismos jurídicos de responsabilidade internacional dos 

Estados-partes por violação aos seus compromissos internacionais. No âmbito 

regional, houve também a criação do Sistema Africano de Direitos Humanos, por 

meio da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, adotada em 1981 e 

com entrada em vigor em 1986316.  

Ao lado do sistema global e dos regionais, todos os Estados da 

comunidade internacional que se estruturam em regimes democráticos vêm 

realizando o constante trabalho de aperfeiçoamento na garantia dos direitos 

humanos em seus respectivos territórios. A relação direta entre tutela desses 

direitos e regimes democráticos já havia sido sinalizada pela própria Declaração 

Universal de 1948, nos seus artigos XXI e XXIX. Trata-se do único regime político 

 
316 André de Carvalho Ramos. Direitos Humanos em Juízo: Comentários aos casos contenciosos 

e consultivos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 

56-58 e Antonio Augusto Cançado Trindade. A Evolução dos Sistemas Regionais: O Sistema 

Africano de Proteção dos Direitos Humanos. In: Tratado de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1. ed. 2003, v.III, p. 196. 
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compatível com a preservação da dignidade da pessoa humana e 

consequentemente dos direitos humanos317.   

Quanto à conquista do direito à educação escolar na primeira metade do 

século 20, verifica-se que foi adotada a educação pública democrática nas 

democracias ocidentais. Quanto maior e mais ampla é a consciência política de 

um povo, assim como suas reivindicações sociais, maior é a demanda pelo 

direito à educação escolar. A educação pública democrática tem como objetivo, 

segundo expõe Lorenzo Luzuriaga:  

a formação do homem completo, no máximo de suas possibilidades, 

independentemente da posição econômica e social. Seu caráter é 

fundamentalmente humanizador; trata de proporcionar o maior grau 

possível de cultura ao maior número possível de homens318.  

 

No entanto, o século 20 também foi marcado por períodos de retrocesso 

quanto à garantia da educação pública democrática, como a educação imposta 

pelos regimes totalitários fascista na Itália e nazista na Alemanha.   

Na primeira metade do século 20, analisaremos a conquista do direito à 

educação pública democrática na Alemanha, na França, na Inglaterra e nos 

Estados Unidos da América, países que se destacaram nas conquistas 

referentes ao direito à educação escolar pública, e também porque a presente 

pesquisa, ao longo de sua trajetória, deu destaque aos referidos países. Após 

 
317 Segundo os artigos XXI e XXIX da Declaração Universal de 1948, respectivamente: “1. Todo 

homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente escolhidos. 2. Todo homem tem igual direito de acesso ao serviço 

público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade 

será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 

processo equivalente que assegure a liberdade do voto” e “1. Todo homem tem deveres para 

com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 2. 

No exercício de seus direitos e liberdade, todo homem estará sujeito apenas às limitações 

determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e 

respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da 

ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática” (Fábio Konder Comparato. A 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 235-237). 

318 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 2. 
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essas análises, abordaremos o papel da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), e suas contribuições no campo da 

educação no âmbito mundial. A partir da segunda metade do século 20, dada a 

grande amplitude do contexto educacional, analisaremos o sistema educacional 

de alguns países que são referência em educação escolar pública de qualidade 

no mundo, bem como parte das pesquisas do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes, o Pisa, que apresenta os dados mais atuais sobre a 

qualidade da educação escolar no mundo.  

3.2. Conquista do Direito à Educação Escolar na Alemanha ao Longo da 
Primeira Metade do Século 20 

A primeira metade do século 20 foi caracterizada tanto pela reivindicação 

da educação pública democrática na Alemanha, quanto pela sua perda devido a 

imposições do regime nazista. A educação escolar pública de qualidade já havia 

se iniciado no século 19, com os movimentos por uma Alemanha unificada e 

livre. No início do século 20, a educação escolar pública encontrou espaço com 

o movimento da “escola unificada”, e teve como seus principais defensores os 

partidos políticos democráticos e socialistas, as associações de professores e os 

pedagogos liberais319. 

A primeira manifestação desse movimento ocorreu na assembleia 

realizada pela Associação dos Professores Alemães (Deutsche Lehrerverein), 

em junho de 1914, na cidade de Kiel. Foi aprovada a seguinte tese apresentada 

pelo pedagogo democrata George Kerschensteiner:  

A escola pública comum no estado jurídico, isto é, no Estado que 

regula automaticamente as relações de seus membros segundo os 

princípios da justiça, deve facilitar a toda criança, sem exceção, aquela 

educação a que tem direito na medida de suas disposições320.  

O movimento foi interrompido durante a Primeira Grande Guerra (1914-

1918). Finda a guerra, a mesma associação de professores retomou suas 

 
319 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 99 e 101. 
320 Idem, Ibidem, p. 101. 
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discussões sobre a educação pública democrática na assembleia de novembro 

de 1918, e entre suas deliberações estavam as seguintes: direito à educação 

escolar gratuita a toda e qualquer criança, independentemente da classe social, 

econômica e da crença dos pais. Esse direito deveria ser garantido com o acesso 

à escola unificada, do jardim de infância até a universidade, com material escolar 

gratuito para todos, além da assistência integral para as crianças carentes, por 

meio da garantia da alimentação e do vestuário gratuito. Foram também 

estabelecidas regras sobre a composição do corpo docente, assim como para a 

administração dos estabelecimentos docentes. Criou-se uma autoridade 

nacional para a educação escolar pública, formada por um conselho pedagógico 

adjunto, composto de professores e não professores321. 

Várias dessas ideias da educação pública democrática foram 

efetivamente previstas pela Constituição de Weimar de 1919, a primeira 

constituição alemã que objetivava a criação de uma democracia social e que 

tornou a Alemanha uma república federalista democrática. Referida 

Constituição, apesar de não mencionar expressamente a dignidade da pessoa 

humana, já preceituava ser o respeito à pessoa humana um limite constitucional 

à atuação do Poder Legislativo322. E exatamente essa constituição foi deposta 

pelo regime nazista. 

Se, por um lado, as inovações trazidas pela Constituição de Weimar não 

tiveram tempo suficiente para amadurecimento e aplicação, no sentido da 

construção do ideal democrático e social por ela apresentado, por outro, exerceu 

profunda influência sobre a evolução das instituições políticas do Ocidente, com 

a consolidação de muitas socialdemocracias, também conhecidas como estado 

de bem-estar social, no pós-Segunda Guerra323.  

Entre as inovações da Constituição de Weimar, cabe destacar, 

primeiramente, os artigos 22, 119 e 151. O primeiro estabelecia o direito ao 

 
321 Idem, Ibidem, p. 101-102. 
322 Edilsom Pereira de Farias. Colisão de Direitos: A honra, a intimidade, a vida privada e a 

imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris. 2000, p. 63. 
323 Fábio Konder Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, cit., p. 188-189. 
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sufrágio universal, por meio do voto secreto, universal e igualitário para homens 

e mulheres. Já o segundo prescreveu a igualdade jurídica entre marido e mulher, 

inovando na história do direito ocidental. O artigo 151, por seu turno, preceituava 

a construção de um sistema econômico conjugado com a justiça social e a 

garantia de vida digna para todos324. 

Quanto ao direito à educação, o livro II da Constituição de Weimar 

prescrevia os direitos e deveres fundamentais do cidadão alemão e apresentava 

o capítulo IV dedicado exclusivamente à educação e à escola. O direito à 

educação ganhou status constitucional. De acordo com o artigo 120: “A 

educação das novas gerações, com vista a fazer-lhes adquirir as qualidades 

físicas, intelectuais e sociais, é dever e o direito natural dos pais; a sociedade 

política vigia o modo como eles o cumprem”325. 

Segundo o artigo 142 da referida Constituição: “A arte, a ciência e seu 

ensino são livres. O Estado os protege e contribui para sua prosperidade”326. A 

educação passou a ser função essencial, mas não exclusiva do Estado. O artigo 

143, por seu turno, estabelecia o compromisso de todos os entes da federação 

com o ensino e preceituava ser a formação do professor um dos pilares 

fundamentais do sistema educacional327.  

O artigo 145 prescrevia a obrigatoriedade escolar para todas as crianças 

nos primeiros oito anos nas escolas nacionais e o estabelecimento de escolas 

complementares para o ensino até os dezoito anos, sendo em ambas o ensino 

e o material escolar gratuito328. O artigo 146, por sua vez, estabelecia que: 

A instrução pública se constituirá organicamente. O ensino médio e o 

superior assentarão numa escola básica comum para todos. Nessa 

organização será levada em conta a multiplicidade de profissões da 

vida; e para a admissão de uma criança em determinada escola só se 

 
324 Idem. Ibidem, p. 190 e Isa Gabriela de Almeida Stefano. A Constituição de Weimar e a 

Educação. In: Estudos de Direito Constitucional Comparado, cit., p. 454. 
325 Isa Gabriela de Almeida Stefano. A Constituição de Weimar e a Educação. cit., p. 458. 
326 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 103.  
327 Isa Gabriela de Almeida Stefano. A Constituição de Weimar e a Educação. cit., p. 458. 
328 Idem, Ibidem, p. 459. 
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considerarão sua capacidade e vocação e, não, a posição social ou 

econômica, nem a confissão religiosa dos pais329.  

O seu parágrafo 3º estabelecia a concessão, pelo Estado, de subsídios 

aos pais que não pudessem arcar com os gastos das escolas médias e 

superiores330. Apesar de a Constituição estabelecer no seu artigo 135 a 

liberdade de consciência e de crença, o artigo 149 dispunha que:  

O ensino religioso é matéria ordinária do plano escolar, salvo nas 

escolas extraconfessionais (leigas). Será regulado por lei escolar. A 

religião será explicada de acordo com os princípios da igreja de que se 

trate, reservado o direito de inspeção do Estado331. 

A Constituição de Weimar cuidou da educação escolar com extremo 

primor. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, levantou-se 

fortemente a bandeira da importância da educação pública de qualidade como 

uma das ferramentas para o soerguimento da nação. Referida Constituição 

estabeleceu a criação de escolas públicas tanto com regime laico quanto com 

regime confessional. O Estado alemão tinha competência para inspecionar os 

estabelecimentos escolares, autorizar a abertura de escolas privadas e cuidar 

de todos os aspectos relacionados à qualidade do ensino e à administração 

escolar332.   

No entanto, a realidade da Alemanha era devastadora. Havia perdido a 

guerra, o país estava destruído, havia milhões de mortos, feridos e mutilados e 

as imposições do Tratado de Versalhes eram demasiadamente duras, o que 

causou revolta e revanchismo no povo alemão. Por isso, não obstante a 

Constituição de Weimar apresentar importante proposta da educação pública 

democrática, a República de Weimar foi aniquilada a partir de 1933, com a 

chegada ao poder do partido nacional-socialista. A Alemanha, então, ingressou 

 
329 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 103.  

330 Idem, Ibidem, p. 103-104. 
331 Idem, Ibidem, p. 104. 
332 Carlos Cury. Apud, Isa Gabriela de Almeida Stefano. A Constituição de Weimar e a Educação. 

In: Estudos de Direito Constitucional Comparado, cit., p. 460. 
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em um dos períodos de maior desrespeito aos direitos humanos que a história 

da humanidade já presenciou. 

O movimento nacional-socialista derrubou a República de Weimar e todos 

seus ideais democráticos. Ao ganhar o poder, o partido nacional-socialista fez-

se partido único e implantou na Alemanha um regime totalitário, com um plano 

específico no campo da educação escolar, para impor a ideologia nazista. Entre 

seus objetivos estava, como expõe Lorenzo Luzuriaga: 

a) Formação do homem como soldado-político e sua subordinação ao 

chefe superior, o Führer; b) Criação de uma consciência racial-nacional 

como entidade suprema; c) Desenvolvimento de disciplina e 

obediência cega às autoridades políticas; d) Cultivo e endurecimento 

do corpo por forma semelhante ao exército militar; e) subordinação da 

educação intelectual à política, com a não admissão da existência de 

uma ciência independente; f) Supressão da liberdade e da iniciativa 

individual na educação da vontade; g) subordinação da educação 

religiosa à política nacional-socialista333.  

A ideologia nazista era transmitida não só nas instituições escolares, mas 

também nas extraescolares, que tiveram papel fundamental na consolidação da 

ideologia nazista. Por exemplo, a formação da juventude nacional-socialista, 

constituída pela Jungvolk, até 14 anos, e pela HitlerJugend, de 14 a 18 anos, 

impunha às crianças alemãs e arianas, assim como aos adolescentes e aos 

jovens, a participação em atividades partidárias, com o objetivo de incutir mais 

rapidamente a ideologia nazista334. 

A Itália fascista também impôs seu regime autoritário com profundas 

consequências no âmbito da educação escolar. Como expõe René Humberto: 

Na Itália, também, como na Alemanha, a preocupação predominante 

foi amoldar a consciência moral e formar os sentimentos políticos do 

italiano do século XX, fazer dele um homem novo, todo integrado numa 

comunidade nacional cristalizada em torno da grande ideia histórica do 

primado jurídico e espiritual de Roma soberana, donde, os valores 

fundamentais que lhes são inculcados: admiração das grandezas 

 
333 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p.110. 

334 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 111, e René Humberto. História da 

Educação. História da Pedagogia, cit., p. 148. 
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nacionais, patriotismo, senso do Estado, respeito da autoridade, da 

hierarquia sob todas as formas, disciplina, devotamento, espírito de 

sacrifício e, acima de tudo, fidelidade total e obediência absoluta à 

pessoa do chefe supremo335. 

Somente com o término da Segunda Grande Guerra, e a derrota não só 

da Alemanha como da Itália, é que se colocou um ponto final na pedagogia 

fascista e nazista no âmbito estatal. Importante destacar que, com o término da 

guerra, a Lei Fundamental da Alemanha estabeleceu, no seu artigo 1º, n. 1, que: 

“A dignidade humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todos 

os Poderes estatais”336. 

3.3. Conquista do Direito à Educação Escolar na França ao Longo da 
Primeira Metade do Século 20 

A educação pública democrática inicia-se efetivamente na França a partir 

da Primeira Guerra Mundial e foi influenciada pelo movimento da “escola 

unificada” da Alemanha. Entre os defensores da educação democrática, o grupo 

“Les Compagnos”, formado por professores combatentes na Primeira Guerra, e 

pertencentes aos três graus de ensino, defendeu ideias importantes para a 

consolidação da educação pública democrática, expostas na famosa obra 

L’université nouvelle, nos anos de 1918 e 1919. Entre as ideias apresentadas, 

podemos destacar a defesa do direito à educação a toda e qualquer criança, 

independentemente da situação econômica e social337.  

Os partidos políticos democráticos também tiveram papel importante na 

conquista do direito à educação escolar por meio de vários projetos 

apresentados ao Poder Legislativo e levados adiante. Uma das maiores 

conquistas foi a gratuidade do ensino secundário alcançada em 1930, o que fez 

da França o primeiro país da Europa a introduzi-la no ensino público338.   

 
335 História da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 154. 
336 José Afonso da Silva. A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da Democracia, 

cit., p. 89.  

337Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 112-113. 
338 Idem, Ibidem, p. 116. 
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Outras conquistas nesse campo vieram com a gestão do ministro da 

Educação Nacional, Jean Zay, que apresentou à Câmara dos Deputados, em 

março de 1937, importante projeto de lei objetivando mudanças para consolidar 

a educação pública democrática, mas que não foi em grande parte implantado 

em razão do início da Segunda Guerra Mundial339. Segundo Lorenzo Luzuriaga: 

Do projeto, o mais importante é: a aspiração a suprimir as barreiras e 

limitações que separavam na educação os alunos procedentes das 

diversas classes sociais; e a tentativa de estabelecer orientação na 

educação secundária, segundo as aptidões dos alunos e, não, 

segundo a posição econômica, social ou profissional dos pais; e a 

introdução dos métodos da educação ativa na educação primária e 

secundária, por meio das ‘atividades dirigidas’340.  

Durante a Segunda Grande Guerra, a França foi invadida pela Alemanha. 

Instalou-se na França o regime autoritário do marechal Pétain, que, apesar de 

breve, introduziu as ideias nacionalistas de pátria, família e trabalho, com o 

objetivo de seguir o ideal nacionalista de Hitler e Mussolini. Sem dúvida, 

representou enorme retrocesso nas conquistas anteriores e na consolidação dos 

projetos pela educação pública democrática, que ainda estavam por ser 

colocados em prática. Terminada a guerra, houve a retomada da educação 

pública democrática, implementada pelo plano Langevin341. 

3.4. Conquista do Direito à Educação Escolar na Inglaterra e nos Estados 
Unidos da América ao Longo da Primeira Metade do Século 20 

A educação pública nacional consolidou-se na Inglaterra entre o final do 

século 19 e o início do 20. Em 1899, foi criado o Ministério da Educação, o Board 

of Education, e em 1902 a lei que estabeleceu o sistema nacional de educação 

na Inglaterra. Outro passo importante na nacionalização e democratização da 

 
339 Idem, Ibidem, p. 116. 
340 Idem, Ibidem, p. 120. 

341 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 120 a 122. 
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educação inglesa deu-se com a lei Fisher, de 1918342. Expõe Lorenzo Luzuriaga 

os pontos mais importantes dessa lei: 

1º - Cumprimento da obrigatoriedade escolar dos 6 aos 14 anos, 

suprimidas todas as exceções anteriores; 2º - Frequência obrigatória de 

todos os moços e moças de 14 a 18 anos, que não estejam em outras 

escolas, a uma escola de continuação ou aperfeiçoamento, pelo menos 

320 horas por ano, durante as horas de trabalho; 3º - Subvenções do 

Estado para a criação de campos escolares e de férias, inspeção e 

tratamento médicos, creches para crianças de 2 a 5 anos, escolas de 

anormais, epiléticos e fisicamente impedidos, alojamento de alunos em 

escolas quando sejam grandes as distâncias a percorrer, etc. e 4º - 

Desenvolvimento do ensino pós-primário por meio das central schools, 

ou escolas de caráter geral e técnico343. 

Os partidos políticos, em especial o partido trabalhista, tiveram muita 

importância no processo de democratização do ensino público inglês, ao 

defenderam a ideia da escola para todos, independentemente das condições 

econômicas e sociais344. 

A mais importante das leis para o processo de democratização da 

educação pública inglesa foi a Education Act, de 1944. Em 1943, Winston 

Churchill, visando à realização de reformas sociais, deu início a um plano para 

implementar um sistema educacional mais vasto, liberal e com oportunidades 

para todos. Esse plano transformou-se, em 3 de agosto de 1944, no Education 

Act 1944, que reconstruiu todo o sistema de ensino público da Inglaterra e do 

País de Gales. Referida lei foi também aplicada, em 11 de dezembro de 1944, à 

Irlanda do Norte, e em 1945 à Escócia345. No projeto da lei de educação de 1944, 

estava exposto que: 

O Propósito do Governo, ao apresentar as reformas descritas, é 

assegurar às crianças uma infância mais feliz e melhor ponto de partida 

para a existência; assegurar maior cota de educação e oportunidade 

para os jovens e oferecer, a todos, os meios para desenvolver os 

 
342 Idem, ibidem, p. 87.  
343 Idem, ibidem, p. 123. 
344 Idem, Ibidem, p. 123 a 125. 

345 René Humberto. História da Educação. História da Pedagogia, cit., p. 156. 
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diversos talentos de que são dotados e enriquecer, assim, a herança 

dos pais de que são cidadãos. As novas facilidades educacionais não 

devem ser, pois, de modelo único. É tão importante realizar diversidade 

como assegurar igualdade de oportunidades educacionais. Essa 

diversidade, porém, não deve dificultar a unidade social dentro do 

sistema educacional, que abrirá caminho para uma sociedade mais 

estreitamente unida e nos dará forças para enfrentar as tarefas que 

temos pela frente (...)346. 

Com a consolidação dessas ideias, a educação pública inglesa torna-se 

uma das mais democráticas da Europa347.  

Quanto aos Estados Unidos da América, verifica-se que eles também 

implementaram importante projeto da educação pública democrática a partir da 

primeira metade do século 20. Os pensadores nessa seara, assim como as 

sociedades pedagógicas e profissionais, tiveram papel fundamental na 

construção da educação pública norte-americana. Por exemplo, a comissão de 

política da Nacional Education Association, a maior sociedade profissional 

pedagógica do mundo, e que reúne grande parte dos educadores norte-

americanos, pronunciou-se em 1940 da seguinte forma: 

A educação pode ajudar a aclarar a natureza dos objetivos da 

democracia. Pode refletir o sonho americano de uma nação com 

liberdade, justiça e oportunidade para todos, no amplo curso da 

história, desde a época dos fundadores da nacionalidade. Pode 

fomentar a compreensão das liberdades civis e das instituições 

políticas, mediante as quais encontra expressão o ideal democrático. 

Pode projetar a luz da indagação livre e construtiva naqueles 

problemas econômicos e sociais que, deixados sem solução, 

ameaçam desintegrar a democracia. Pode confirmar aquela fé no valor 

e perfectibilidade do indivíduo, que é o princípio básico da democracia. 

Pode oferecer oportunidades para viver a democracia na escola e no 

lar, na oficina e na praça pública. As instruções, os ritos e os apelos à 

emoção não bastam. O conhecimento, a reflexão e o mestre dos 

mestres, a experiência, são essenciais para a defesa moral’”348.  

 
346 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 130. 

347 Idem, ibidem, p. 132. 
348 Lorenzo Luzuriaga. História da Educação Pública, cit., p. 135. 
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O espírito democrático da educação pública norte-americana também 

esteve sempre presente na organização do ensino. A educação democrática 

naquele país fez-se com várias garantias. Entre as essenciais estão: a 

gratuidade e a qualidade do ensino público e a descentralização do comando da 

educação, feita pelos Estados da federação, e em cuja gestão há intervenção 

direta do povo349. 

3.5. Reflexões a Respeito da Conquista da Cidadania e do Direito à 
Educação Escolar na Primeira Metade do Século 20 

A primeira metade do século 20 foi um período devastador na história dos 

direitos humanos e na consolidação da cidadania, marcada pelas duas grandes 

guerras mundiais, cruéis e genocidas, como nunca antes presenciado pela 

humanidade. Nesse aspecto, foi o período mais devastador em relação ao 

desrespeito aos direitos da pessoa humana pelo Estado.  

Quanto aos avanços, no pós-Primeira Guerra Mundial, há o início do 

processo de internacionalização dos direitos humanos, com o fortalecimento do 

Direito Internacional Humanitário, a criação da Liga das Nações e a Organização 

Internacional do Trabalho. No campo nacional, destacaram-se a Constituição 

mexicana de 1917 e a alemã de 1919, por tutelarem os direitos sociais no âmbito 

constitucional, sendo a Constituição de Weimar a primeira tentativa de criação 

do Estado de Bem-Estar Social. 

No entanto, com o término da Primeira Guerra, a Europa iria vivenciar o 

fortalecimento dos regimes autoritários, com destaque para a Alemanha nazista 

e a Itália fascista, o que veio a sustentar a ideologia da Segunda Grande Guerra, 

período no qual imperou a descartabilidade do ser humano, diante do genocídio 

e das barbáries perpetradas. Nas palavras de Pietro Costa: “O status jurídico do 

cidadão alemão decore por completo de seu pertencimento ao mesmo povo-

raça”350. Essa era a relação de pertencimento no regime nazista e que gerava o 

 
349 Idem, ibidem, p. 136-137. 
350 Texto original: “El status jurídico del ciudadano alemán procede por completo de su 

pertenencia al mismo pueblo-raza”. (Ciudadanía. cit, p. 141). 
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total despertencimento de todo o restante da sociedade, preponderantemente os 

judeus. Também de acordo com o referido autor, ao analisar a ideologia do 

regime nazista:  

Desaparece a possibilidade de reconhecer como sujeito a quem não 

pertence à comunidade de sangue, e se desenvolve uma estratégia de 

aniquilamento sub-reptício ou explicito daquele que é diferente, do 

inimigo. Este é um horizonte no qual é preciso situar a criação do 

universo dos campos de concentração, e não por se tratar de uma opção 

que já estivesse terminantemente decidida nos primeiros atos do partido 

– ainda continuou aberta a discussão sobre a dinâmica que levou à 

“solução final” –, mas porque, seja como for, tinha-se tornado 

“concebível” a partir do desconhecimento da subjetividade e da 

capacidade do “inimigo racial” (tradução da autora)351.    

 

O término da Segunda Guerra em 1945 trouxe a consolidação do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Seu legado foi o estabelecimento da 

relação intrínseca entre a proteção dos direitos humanos, o exercício da 

cidadania e o respeito à dignidade da pessoa humana no plano político-jurídico, 

o que representou importante mudança de paradigma. Nesse sentido, todo e 

qualquer ser humano, em razão exclusivamente dos atributos da pessoa 

humana, deve ser respeitado como tal e ser reconhecido como cidadão na 

comunidade à qual pertence ou na qual se encontra. Essa garantia traz a 

essência do Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao estabelecer que a 

proteção dos direitos humanos decorre única e exclusivamente da condição 

humana e não da nacionalidade. Esta, é claro, configura também um direito 

humano, mas não é conditio sine qua non para titularizar os referidos direitos. 

 
351 Texto original: “Desaparece la posibilidad de reconocer como sujeito a quien no pertence a 

la comunidade de sangre y se desarolla uma estrategia de um aniquilamento, subrepticio o 

explícito, del que es diferente y del enemigo. Éste es el horizonte em el que es preciso situar la 

creación del universo de los campos de concentración, y no porque fueran uma opción que ya 

estuviera terminantemente decidida em los primeiros actos del partido – aún continúo aberta la 

discusión sobre la dinâmica que llevó a la <<solución final>> - , sino porque, sea como fuera, se 

había hecho <<concebible>> a partir del desconocimeinto de la subjetividade y de la capacidade 

del <<enemigo racial>>”. (Ciudadanía. cit, p. 143). 
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A primeira metade do século 20 foi o período dos grandes conflitos 

bélicos, com o uso de armas de destruição em massa. Diante da vivência da 

guerra, do genocídio, da violência e da barbárie, há o resgate dos estudos da 

paz. Desde Emannuel Kant, que já no final do século 18 escreveu a obra “A Paz 

Perpétua”, e pioneiramente defendeu a paz como um direito, os estudos da paz 

começaram a se intensificar e ganhar maior credibilidade após o final da Primeira 

Grande Guerra. Tanto a Liga das Nações como, na sequência, a Organização 

das Nações Unidas se fundamentaram na concepção política e jurídica da 

necessidade de organismos internacionais e supranacionais voltados ao 

propósito de garantir a paz e a segurança entre os povos.  

A Unesco terá papel simbólico e cultural ímpar. O preâmbulo da sua Carta 

estabelece expressamente que “as guerras nascem nas mentes dos homens, e 

é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz”. Defende a 

ideia de que assim como a guerra é uma construção humana, arraigada na 

cultura da violência, a paz é uma realidade a ser construída pela cultura da paz 

e substancialmente por meio da educação.  

Diante da vivência das guerras, houve também importante mudança a 

respeito da concepção da paz tanto no âmbito da filosofia como das ciências 

políticas. Até o começo do século 20, predominava a concepção da paz como 

exclusivamente a ausência de guerra. Após a Primeira Guerra surgem estudos 

cada vez mais interdisciplinares, visando a compreender e a enfrentar a 

realidade da guerra, da violência e suas consequências, assim como a 

apresentar caminhos para seu enfrentamento em várias vertentes. Entre eles se 

destacaram as contribuições da pedagogia da paz, da antropologia e da 

psicanálise. Importante destacar a passagem da carta-resposta de Sigmund 

Freud, pai da psicanálise, a Albert Einstein, em 1933, intitulada Por que a 

Guerra? Freud deixa claro seu entendimento no sentido de que tudo quanto 

estabeleça ligações de sentimentos entre os seres humanos pode exercer um 

efeito contrário à guerra.   

Tudo quanto estabeleça ligações de sentimento entre os homens poderá 

exercer um efeito contrário à guerra. Tais ligações podem ser de duas 

classes. Em primeiro lugar, vínculos como os que existem com um objeto 

de amor, embora sem metas sexuais. A psicanálise não tem motivo para 

envergonhar-se por falar aqui de amor, pois a própria religião diz: “Ama 
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teu próximo como a ti mesmo”, embora seja mais fácil fazer essa 

afirmação do que cumpri-la. A outra classe de ligação de sentimento é a 

que se produz por identificação. Tudo que estabeleça relações 

comunitárias essências entre os homens provocará esses sentimentos 

comuns, essas identificações. Sobre elas descansa em boa parte o 

edifício da sociedade humana (tradução da autora)352. 

 

Com o final da Segunda Guerra surge também uma nova área de estudos, 

chamada de “Estudos de Paz”, conhecida em inglês como Peace Research e 

que visa a compreender as raízes dos conflitos e a encontrar as melhores formas 

de enfrentar e superar tal realidade, diante da letalidade e do maior poder de 

destruição da guerra e das várias formas de violência. Os estudos de paz têm 

ampla abrangência e englobam a análise desde os conflitos interpessoais até os 

conflitos bélicos internacionais. Isso porque parte da ideia de que a guerra é uma 

das formas de violência, mas não a única. Um dos maiores expoentes desse 

movimento foi o sociólogo norueguês Johan Galtung, que em 1959 fundou o 

“International Peace Research Institute” em Oslo. Inspirou-se na ética pacifista 

de Gandhi e apresentou importantes estudos sobre a violência, suas raízes e os 

caminhos para seu enfrentamento353.  

Nas palavras de Ariana Bazzano de Oliveira:  

 
352 “Todo cuanto establezca ligazones de sentimiento entre los hombres no podrá menos que 

ejercer un efecto contrario a la guerra. Tales ligazones pueden ser de dos clases. En primer 

lugar, vínculos como los que se tienen con un objeto de amor, aunque sin metas sexuales. El 

psicoanálisis no tiene motivo para avergonzarse por hablar aquí de amor, pues la religión dice lo 

propio: ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’. Ahora bien, es fácil demandarlo, pero difícil cumplirlo. 

La otra clase de ligazón de sentimiento es la que se produce por identificación. Todo lo que 

establezca sustantivas relaciones de comunidad entre los hombres provocará esos sentimientos 

comunes, esas identificaciones. Sobre ellas descansa en buena parte el edificio de la sociedad 

humana” (Sigmund Freud. Por qué la Guerra? (Einstein y Freud) (1933 [1932]). In: Obras 

Completas. Tradução de José Luis Etcheverry, v. 22. Buenos Aires: Amorrortu, 2001).  
353Ariana Bazzano de Oliveira. O Percurso do Conceito de Paz: de Kant à atualidade. 2007. 

Disponível em: << 

https://www.academia.edu/2076423/O_Percurso_do_conceito_de_Paz_de_Kant_%C3%A0_atu

alidade. Acesso em 10 de julho de 2018.  

https://www.academia.edu/2076423/O_Percurso_do_conceito_de_Paz_de_Kant_%C3%A0_atualidade
https://www.academia.edu/2076423/O_Percurso_do_conceito_de_Paz_de_Kant_%C3%A0_atualidade
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Uma cultura de violência é constituída por valores que permeiam as 

relações sociais e impelem os indivíduos a (re)agirem por meio da força, 

da imposição, da opressão e da desigualdade. O Estado, nesta 

perspectiva, também contribuiu para a consolidação da cultura de 

guerra, ao adotá-la como forma primordial de resolução de conflitos. O 

Estado mantém uma relação intrínseca com a violência e esta, em suas 

múltiplas formas de manifestação, permaneceu arraigada como maneira 

habitual, institucionalizada e moralmente valorizada de soluções de 

conflitos tanto internos àquela sociedade quanto externos a ela354. 

Também segundo a autora, a cultura de paz é 

uma proposta para que as relações humanas sejam permeadas pelo 

diálogo, pela tolerância, pela consciência da diversidade dos seres 

humanos e de suas culturas. (...) No final deste milênio, a humanidade 

passou a discutir e a perceber que a paz não está ligada à ausência de 

conflitos: eles são fatores constitutivos da vida social. Nenhuma relação, 

seja entre os indivíduos, comunidades, partidos políticos ou nações, 

permanece a mesma, dia após dia. Novas situações estão sempre 

surgindo e destas, tensões e problemas que necessitam de uma 

resolução. E é justamente nas resoluções destas situações que se 

demonstra em que paradigma se vive: se no paradigma da força e da 

intolerância, na cultura de violência; ou se no paradigma do diálogo e da 

compreensão, a cultura de paz. Com base nisto, um número cada vez 

maior de pessoas passam a entender que paz não é ausência de conflito 

ou uma condição de passividade. A paz é um tipo de mentalidade, uma 

forma de agir cotidianamente. Assim, a paz é um tipo de mentalidade 

pelo qual países, comunidades, partidos e indivíduos buscam resolver 

suas diferenças por meio de acordos, negociações e concessões, e não 

com ameaças, imposições e violência355.  

Nesse sentido, em 1995 a Unesco elabora a Declaração de Princípios 

sobre a Tolerância e em 1999 a Declaração da Cultura da Paz, afirmando que: 

“Uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida baseados no respeito aos direitos humanos 

como um todo, no qual haja a promoção e a prática da cultura da paz por meio 

 
354 Idem, Ibidem.   
355 Ariana Bazzano de Oliveira. O Percurso do Conceito de Paz: de Kant à atualidade. cit.   
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da educação, do diálogo e da cooperação entre os indivíduos, sociedade, povos, 

Estados e organizações internacionais”. 

Se, por um lado, a primeira metade do século 20 foi marcada pela barbárie 

das guerras e seu poder de destruição bélico nuclear, por outro, foi o período do 

resgate e do aprofundamento das discussões a respeito da cultura da violência 

e do seu poder de destruição em todos os sentidos. Dessa perspectiva, 

verificamos a complexidade das relações humanas, os desafios que a 

humanidade ainda precisa enfrentar e os caminhos cíclicos vivenciados pela luta 

dos direitos humanos. Diante de tantos retrocessos, como as guerras e os 

conflitos armados, na sequência caminhamos para reflexões e ações no campo 

da cultura da paz e do alcance da cidadania universal.    

Quanto à conquista do direito à educação escolar na primeira metade do 

século 20, verifica-se a busca por consolidar a educação pública democrática 

nos países democráticos ocidentais. No entanto, esse período também foi 

marcado por retrocessos na garantia da educação pública democrática, como a 

educação imposta pelos regimes totalitários fascista (na Itália) e nazista (na 

Alemanha) e seu poder de desvirtuamento pleno dos valores humanistas de 

formação da pessoa.   

Por isso, é preciso lembrar o importantíssimo texto do filósofo Theodor 

Adorno, intitulado “Educação Após Auschwitz”, no qual inicia expondo que:  

A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. 

De tal modo ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem 

necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca 

atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda monstruosidade 

ocorrida. Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e às 

questões que ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo nas 

pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de que se repita no que 

depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas. Qualquer 

debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente 

a essa meta: que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se 
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dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas 

não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a regressão.356 

O referido texto será analisado mais detalhadamente na segunda parte do 

presente trabalho. No entanto, sua introdução já expõe um ponto central da 

educação no século 20 e 21: A barbárie não pode se repetir. Se ela se repete, e 

vem-se repetindo, estamos, como humanidade, falhando na educação. 

Vivenciamos a repetição da barbárie com outras roupagens e em diferentes 

níveis. Por isso, o texto permanece mais do que atual e precisa ser cada vez 

mais revisitado e explorado, com vistas a enfrentar a preocupação do autor, da 

qual compartilhamos. 
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