
 A Revista Pedagógica e Ferdinand Buisson: 
re�lexões acerca de seus indícios

Introdução

Objetivo

Metodologia
Este trabalho tem por intuito analisar citações e menções sobre Ferdinand
Buisson (1841-1931) na Revista Pedagógica, publicada entre os anos de
1890 e 1896 pelo Pedagogium brasileiro. Tal periódico foi investigado na
pesquisa intitulada “Museus de Educação, um movimento internacional:
aproximações e distanciamentos entre França e Brasil, séculos XIX e XX”,
cujo objetivo é investigar o movimento dos museus de educação no Brasil e
na França, entre os séculos XIX e XX, detendo-se ao estudo transnacional
entre os processos de criação do Museu Pedagógico da França e do
Pedagogium brasileiro.

          Identificar, analisar e refletir acerca das menções e citações à
Ferdinand Buisson na Revista Pedagógica. 

Resultados  Preliminares

A pesquisa tem cunho historiográfico (Certeau, 1999) e abrange
pesquisa documental, bibliográfica, transcrição de documentos e análise
de conteúdo da revista pedagógica nas menções a Buisson nas edições
nº 3 - 1890 -, nº 2 - 1891 -, nº 25 - 1893 -, nº 28 - 1893 - e nº 45 - 1895 -. 
 
 

Ferdinand Buisson 

O Pedagogium

Exerceu o cargo de Inspetor geral da instrução Pública na
França (1878), Diretor do Ensino Primário (1879) e Redator da
Revue Pédagogique e professor da Sorbonne -.

Inserido no âmbito do movimento mundial dos museus de educação;
Criado via decreto nº 667 em 16 de agosto 1890 no contexto da reforma
dos ensinos primário e secundário;
Possuía como inspiração o modelo francês e outros museus pedagógicos
nacionais;
Ganhou um regulamento via decreto nº 980 de 1890, sendo seus objetivos
ter uma exposição permanente, realizar cursos e conferências para os
professores, publicar a revista pedagógica, noticiar sobre concursos para
livros escolares e material didático, etc -.   

 
 
 

É notável, através das menções e citações a importantes publicações
de Buisson, que as ideias do intelectual francês eram utilizadas como
um reforço para as propostas apresentadas pela revista, assim como,
para dar maior credibilidade ao discurso educacional que nela era
construído.

 
 

Foi o primeiro periódico especializado em
questões educacionais publicado no Brasil de
1890 à 1896.
Teve por objetivo a produção e disseminação
de um discurso pedagógico oficial nacional,
bem como a divulgação das inovações e
ideias pedagógicas de outros países,
mantendo informados em âmbito nacional
professorado e profissionais da educação.
Teve como diretor  Joaquim José de
Menezes Vieira.
A revista possui 48 fascículos distribuídos em
nove tomos. 

 

Foi estudado e citado por Rui Barbosa e Menezes Vieira
devido suas ideias pedagógicas e métodos.
Entre seus escritos, os mais citados e utilizados são os
relatórios sobre a instrução primária nas exposições Universais
de Viena e Filadélfia e o dicionário de pedagogia e instrução
primária, publicado em 1878.
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