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Pestalozzi e o Instituto de Yverdon 

Pestallozzi nasceu em 1746 em Zurich, na Suíça e se dedicou, em grande parte, à compreensão das idéias de 
Rousseau, colocando-as em prática na fundação do Instituto de Yverdon que funcionou de 1805 a 1825 num castelo na 
cidade de mesmo nome. 

Seu projeto pedagógico era integral desenvolvendo o moral, o intelectual e o físico. Nas palavras de Pestalozzi, 
seria a educação da cabeça, das mãos e do coração. Era tão inovador e produziu resultados tão eficientes que chamou 
a atenção da comunidade internacional, recebendo ao longo dos anos personalidades da área das ciências, reis e 
rainhas. Cabe destacar a presença de Froebel como visitante por alguns anos no instituto. A influência de Pestalozzi 
chegaria a tal ponto de influenciar o nome que Froebel daria a educação das crianças pequenas: “Kindergarten” (Jardins 
de Infância), porque assim como Pestalozzi, ele acreditava que a criatura humana assemelha-se a uma semente de 
laranjeira e que nós precisamos regar para que se desenvolva conforme esta passagem de umas de suas obras mais 
conhecidas “Como Gertrudes ensina seus filhos”:  

“Uma educação perfeita é para mim simbolizada por uma árvore plantada perto de 
águas fertilizantes. Uma pequena semente que contém os germes da árvore, sua forma e 
suas propriedades, é colocada no solo... O homem é como a árvore. Na criança recém-
nascida estão ocultas as faculdades que lhe hão de desdobrar-se durante a vida; ...Não é o 
educador que lhe dá novos poderes e faculdades, mas lhe fornece alento e vida. Ele cuidará 
apenas de que nenhuma influência desagradável traga distúrbios à marcha do 
desenvolvimento da natureza. Os poderes morais, intelectuais e práticos do homem devem 
ser alimentados e desenvolvidos em si mesmos e não por sucedâneos artificiais. Deste modo, 
a fé deve ser cultivada pelo nosso próprio ato de crença, e não com argumentos a respeito da 
fé; o amor pelo próprio ato de amar, não por meio de palavras a respeito do amor; o 
pensamento, pelo nosso próprio ato de pensar, não por mera apropriação dos pensamentos 
de outros homens; e o conhecimento, pela nossa própria investigação, não por falações 
intermináveis...”  

No início dos trabalhos, o instituto possuía uma média de 150 alunos internos (a maioria) e externos, metade dos 
quais estrangeiros, isto é, não suíços, mais especificamente da França, Inglaterra e até alguns alunos do Brasil e 
Estados Unidos. 

Dos alunos internos com recursos, cobrava-se uma pensão anual, cerca de setecentos e vinte francos em 1812, 
e que cobria a alimentação, a lavagem de roupa, a instrução, a compra de cadernos e dos primeiros livros elementares. 
Os pais deviam fornecer cama, enxoval completo, e pagavam, ainda, por atividades e serviços extraordinários quando 
solicitados por eles mesmos. Congregavam-se também ao instituto crianças pobres e que não precisavam pagar 
pensões. 

Cabe ressaltar que línguas, raças, crenças, culturas e hábitos diferentes ali se misturavam, aprendendo as 
crianças e os jovens, na vivência escolar, a lição de fraternidade, igualdade e liberdade. 

Um aluno de Pestalozzi, de 1808 a 1817, Roger de Guimps deixou traçadas, em longa tirada, algumas de suas 
lembranças, que mostram o ambiente saudável do Instituto: 

“Os alunos gozavam de grande liberdade; as portas do castelo permaneciam abertas o 
dia todo, e sem porteiros. Podia-se sair e entrar a qualquer hora, como em toda casa de uma 
família simples. Eles tinham, em geral, dez horas de aula por dia, das seis da manhã às oito 
da noite, mas cada lição só durava uma hora e era seguida de pequeno intervalo, durante o 
qual ordinariamente se trocava de sala. Por outro lado, algumas dessas lições consistiam em 
ginástica ou em trabalhos manuais, como cartonagem e jardinagem. A última hora da jornada 
escolar, das sete às oito da noite, era dedicada ao trabalho livre, e as crianças podia, a seu 
bel-prazer, ocupar-se de desenho ou geografia, escrever a seus pais ou pôr em dia seus 
deveres. 

Os mestres mais jovens eram encarregados da vigilância durante todo o tempo em 
que não havia lições. Eles pernoitavam nos dormitórios, tomavam parte nas recreações, 
acompanhavam-nos ao jardim, ao banho, passeio, sendo muito estimados. 

Três vezes por semana, os mestres davam conta a Pestalozzi da conduta e do 
trabalho dos alunos. Todos os domingos, numa assembléia geral, passava-se em revista o 
trabalho da semana”. 

Roger de Guimps discorreu ainda sobre outras atividades do instituto, tais como, a natação no lago Neuchâtel, 
sobre as caminhadas pelo vasto jardim do castelo, sobre os exercícios militares para os alunos maiores, o ensino 
facultativo da dança e da esgrima, a escalada às montanhas próximas, a patinagem no inverno, as festas principais do 
ano, inclusive a de aniversário de Pestalozzi, as grandes excursões às florestas da vizinhança, a fim de realizarem 
estudos e colherem plantas, as representações teatrais, os jogos e diversões várias, a importância que Pestalozzi dava 
ao canto: cantava-se nos intervalos das lições, nos recreios, nos passeios. 
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Todas essas atividades, e muitas outras aqui não mencionadas, explicam a razão do renome mundial de que 
gozava o Instituto. Não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi não queria a emulação nem o medo. Só admitia a 
disciplina do dever, ou melhor, a da afeição, do amor. Nas admoestações que fazia, sempre indiretas, punha tanta 
bondade e compreensão em suas palavras, que não raro os alunos se retiravam com lágrimas nos olhos, de sincero 
arrependimento. 

Conforme outros relatos, o ensino em Yverdon era essencialmente heurístico, isto é, o aluno era conduzido a 
descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance da sua 
inteligência, em vez de elas serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. Partindo do princípio de que a 
intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. 

Em Yverdon se ensinava no ensino secundário a história da literatura, noções gerais de mineralogia, botânica, 
zoologia, anatomia comparada, história natural, fisiologia e psicologia, física, química, línguas mortas ou antigas (grego 
e latim), línguas vivas ou modernas tais como o italiano, inglês, francês e alemão; matemática: cálculo teórico e prático, 
aritmética, álgebra e aritmética literal e universal; geometria e trigonometria, mecânica, astronomia, geografia 
matemática, belas-artes (desenho e música), geografia política e civil, geografia geral e história civil. Enfim, a educação 
religiosa e moral. Na instrução primária, além da leitura, da escrita, do desenho, canto e ginástica, eram dados noções 
de linguagem, elementos de cálculo mental e de cálculo por escrito. 

Dentre os dispositivos pedagógicos criados por Pestalozzi, destacamos o ensino mútuo. Por meio deste, toda 
uma escola poderia instruir-se sob a vigilância de um único professor: quando este tem sob sua responsabilidade grande 
número de alunos em diferentes graus de adiantamento, ele se dedica ao ensino de uma classe, enquanto os alunos 
auxiliares ou monitores dirigem, como mestres improvisados, os trabalhos escolares das outras. O “ensino mútuo” ou 
“modo mútuo”, vulgarizado pelos pedagogos ingleses José Lancaster e André Bell, esteve muito em voga em vários 
países europeus, na primeira metade do século XIX. Em Como Gertrudes ensina seus filhos (1801), Pestalozzi afirma 
ter feito uso deste dispositivo muito antes, ainda em Stans, numa época em que não se falava em Bell ou Lancaster. 
Este modo de trabalho estabelece uma espécie de permuta, de comunicação, de relação entre as crianças, dispondo-as 
à moral prática, às relações sociais e às virtudes que elas deverão praticar. 

No entanto, seu mérito principal foi afirmar e analisar a base afetiva da educação, de forma mais explícita que 
outros educadores. Pestalozzi era um homem muito amoroso e dedicado ao próximo, cheio de benevolência. Basta citar 
que durante alguns meses, na aldeia de Stans, antes da experiência em Yverdon, ele cuidou sozinho de 80 crianças 
órfãs, vítimas da guerra e da miséria. Ele comprovou que a partir do elo afetivo que se cria entre o educador e 
educando, baseado evidentemente na dedicação sincera, é que se desenvolve um processo pedagógico eficaz, em que 
ambos crescem espiritualmente. 

Recentemente, pesquisadores de inúmeras universidades vêm corroborando a importância do amor nas relações 
de ensino. Charles Nelson, professor de pediatria da Universidade de Harvard, Ross Thompson, psicólogo 
comportamental da Universidade da Califórnia em Davis e Sybil Hart, da Universidade Texas Tech, após experiências 
com ressonância magnética afirmam que abraçar, conversar, enfim, o carinho de forma geral estimulam mais o 
desenvolvimento das crianças do que qualquer jogo educativo. 

Pestalozzi estava certo ao afirmar que o amor é a base de qualquer processo de ensino-aprendizagem.  

Glossário 

Inatas: Que nasceu com o indivíduo; congênito. 
Uníssono: Que tem o mesmo som que outro; unissonante. 
Sucedâneos: Diz-se da substância, medicamento ou produto que pode substituir outro, por ter aproximadamente as 
mesmas propriedades. 
Dogmas: Ponto ou princípio de fé definido pela Igreja. Fundamento de qualquer sistema ou doutrina. O conjunto das 
doutrinas fundamentais do cristianismo.  
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