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“Os filhos são uma possessão preciosa, preferíveis ao ouro e 

às pedras preciosas e a qualquer classe de tesouro” 

(COMENIUS, 1992, p. 187) 
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INTRODUÇÃO 

. Responsabilidade é um termo utilizado na sociedade mundial. Ele está presente nas 

empresas quando estas se preocupam com o social, daí a terminologia: “Responsabilidade 

social”. Há uma constante conscientização, discutida pelas mais diferentes mídias, quanto à 

responsabilidade de todos com relação ao meio ambiente. Percebe-se que, por estes 

exemplos, há muitos usos do termo responsabilidade.  

Nas discussões educacionais, também ela está presente e, como em qualquer área do 

saber, há pessoas que assumem suas responsabilidades nas tratativas da educação e as que 

se eximem dela. No estudo realizado pela UNESCO, intitulado: Repensando a escola, onde 

foram enviados pesquisadores/observadores a 225 escolas em dez estados brasileiros, a 

temática da responsabilidade educacional ficou evidenciada da seguinte maneira: 

 

Quando um estudante é reprovado, por exemplo, os professores atribuem 

a culpa a ele (39%) [...]. Os próprios professores só são culpados segundo 

2% da categoria. Quando um aluno não faz o dever de casa, 77% dos 
professores apontam a preguiça como culpada. Trinta por cento dos 

alunos pesquisados dizem ter medo dos professores e 13% afirmam sofrer 

humilhações. Diz o relatório da pesquisa: "Na maioria das salas de aula 
observadas, ou dos professores observados, não parecia haver 

preocupação com o planejamento, e este, quando havia, era pouco 

estimulante, limitando-se quase que exclusivamente a seguir o livro 
didático, tornando as aulas enfadonhas e de pouco interesse. As aulas são 

monótonas, sem alegria, sem novidades, sem recursos". O recurso 

"didático" mais freqüentemente observado era a cópia pura e simples de 

matéria do quadro-negro (IOSCHPE, 2008). 

 

À luz destas palavras, de uma perspectiva, a responsabilidade do insucesso escolar 

recai nos alunos. Com outro olhar, sua responsabilidade pode estar na formação ou na 

metodologia do ensino dos professores. Há ainda outra questão a ser levada em conta que 

pode estar diretamente ligada ao insucesso escolar: a violência escolar. Um estudo 

realizado pelo Instituto Fernand Braudel, registrado por Pereira (2008), pontua que 44% 

dos pais de alunos da rede pública do estado de São Paulo não ficam em paz quando 

enviam seus filhos à escola, por não considerarem-na um lugar seguro, ao invés disso, onde 

reina a indisciplina e a desorganização. 
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Destaca-se que o insucesso escolar pode resultar de uma formação deficitária do 

professor, da falta de disposição dos alunos de participarem efetivamente do processo 

ensino-aprendizagem, da desorganização e falta de disciplina na escola. Não obstante, este 

diagnóstico, nota-se que são poucos os pais diretamente envolvidos na formação escolar 

dos seus filhos.   

A partir da reflexão acima, pode ser lida a indagação de Coménio (1971, p. 200), 

nos seguintes termos: “De quem é a tarefa de educar os filhos?”.   

Não são poucos os pais que entendem que ao enviarem seus filhos à escola já 

cumpriram com suas responsabilidades educacionais. À semelhança do que acontecia nos 

dias de Comenius, quando os pais confiavam “as amas e, depois, a preceptores contratados 

todo o cuidado dos filhos, não se preocupando mais” (COMÉNIO, 1971, p. 201) com que 

pudessem lhes acontecer, também é encontrado tal comportamento nos dias atuais. 

O presente trabalho, fundamentado na Pampaedia de Comenius, objetiva resgatar a 

responsabilidade da família na educação básica e, como hipótese central, enfatiza que 

Comenius, ao escrever esta obra, tinha em mente não só propor a criação e a organização de 

escolas, mas também sublinhar que a educação era de responsabilidade dos pais.  

É comum procurar os responsáveis pelas dificuldades em que enfrenta a sociedade 

brasileira com relação à educação. Alguns pontuam ser uma questão política 

governamental. Não se pode negar que há necessidade de uma política educacional 

brasileira por parte de suas autoridades, mas não pode isentar a responsabilidade da família 

nas questões educacionais. Nesse contexto este trabalho é relevante, porque resgata em 

Comenius a concepção de que a educação é dever da família, conforme atesta a 

Constituição Brasileira de 1988 e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A preocupação comeniana está no princípio de que a educação escolar é um 

necessário complemento a educação que a juventude recebe da família. Isso significa que 

para Comenius deve haver uma aliança entre família-escola, uma vez que,ele afirma que o 

descuido da educação produz ruína das famílias, escolas e do mundo (COMENIO, 1992, p. 

211).  

Por conseguinte, as famílias e as escolas devem estar unidas em prol da educação 

que propicie ao homem distinguir o bem do mal e o conduza à bem-aventurança, tornando-

o paraíso de delícias para o Criador, é com esse viés que pode ser lidas as palavras de 
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Coménio (1971, p. 207): “[...] a cada um interessa a salvação dos próprios filhos, e [...] aos 

dirigentes das coisas humanas, no campo político e no campo eclesiástico, interessa a 

salvação do gênero humano”.  

Além disso, esta obra é relevante porque proporciona ao público brasileiro o estudo 

de mais uma obra de Comenius. Mediante pesquisa bibliográfica verificou-se que a procura 

pelo pensamento e as obras de Comenius, no Brasil, que até poucos anos atrás quase não 

existia. Entretanto, nos últimos anos esta situação tem se modificado e já é possível ter 

conhecimento de pesquisa de alunos da graduação e pós-graduação de diferentes 

Universidades que estudam ou estudaram o pensamento de João Amós Comenius, no 

território brasileiro. Foram encontradas as obras: Araújo (1996); Kulesza (1992); Gasparin 

(1994); Covello (1999); Lopes (2003, 2006 e 2007); Narodowski (2006) e Colombo (2002). 

Também foram localizadas as pesquisas de graduação e Pós-graduação dos docentes de 

uma Universidade: Cardoso (2004); Ishii (2007); Cunha (2007) e Arruda (2007).  

Todavia, mesmo com o aumento da procura relativa ao pensamento comeniano há 

somente duas obras disponíveis ao público brasileiro em língua portuguesa: A Didática 

magna e a Pampaedia. Das duas, a primeira obra está numa segunda edição e a última foi 

traduzida diretamente do latim para o português de Portugal por Joaquim Ferreira Gomes, 

publicado pela Universidade de Coimbra, em 1971 e está esgotada há algum tempo, sem 

perspectiva de uma nova edição.  

Isso é dito para justificar que para este trabalho foi inicialmente utilizada a versão 

espanhola da Pampaedia, traduzida por Frederico Gómez R. de Castro, em 1992, publicado 

pela Universidade Nacional de Educação à Distância, localizada em Madrid, a qual foi 

traduzida diretamente da versão feita pela Academia de Ciências Boêmio-Slovaca, em 

Praga, no ano de 1966, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Trata-se, 

por conseguinte, de um texto confiável e compatível com as melhores traduções da 

Pampedia. Após algum tempo, teve-se acesso a Pampaedia, traduzida por Joaquim Ferreira 

Gomes.  

Desta forma, os dois textos da Pampaedia aparecem nas referências do presente 

trabalho, o que também justifica a diferença das grafias do nome do teólogo-pedagogo 

moraviano. Em algumas situações mantém-se a grafia portuguesa que é Coménio; em 

outras, a espanhola que é Comenio; e a mais usual que é Comenius. A preocupação foi 



 

 

 

8 

manter, sobretudo, nas citações, as grafias originais. Entretanto, na maioria das vezes, esta 

pesquisa se refere ao autor da Pampaedia como Comenius que é o nome latinizado de 

Komensky, por ser este o mais comum entre os estudiosos comenianos. 

Por conseguinte, esta reflexão é de relevância para a academia porque disponibiliza 

aos docentes e discentes brasileiros a oportunidade de contato com mais uma obra de 

Comenius.  

Por fim, esta obra é relevante porque propicia a oportunidade de reflexão de um dos 

temais atuais da educação, que é a educação básica. No estudo da história da educação, 

sobretudo, na reflexão quanto à qualidade da educação básica, Green, citado por Eby (1978, 

p. 382) ao comentar como era a educação nos dias de Pestalozzi, afirma que um educador 

denominado Stouber foi visitar uma escola e dela extraiu a seguinte impressão:  

 

Ele foi a uma cabana miserável, onde um certo número de crianças estava 

amontoado sem qualquer ocupação, e num estado tão irrequieto e 

barulhento que conseguiu obter, com dificuldade, uma resposta a suas 

perguntas a respeito do mestre. “Lá está ele,” disse um deles, apontando 
para um velho decrépito que estava na cama, a um canto da sala. “Sois 

vós o mestre-escola, meu bom amigo?”, indagou Stouber. “Sim senhor”. 

“E o que ensinais às crianças?” “Nada, senhor”. Então, por que o fizeram 
professor?” “Ora, senhor, durante muitos anos tomei conta dos porcos da 

aldeia, e quando fiquei muito velho e fraco para isso, mandaram-me para 

cá tomar conta das crianças”. 

 

Desta citação se nota que a educação básica nos dias de Pestalozzi estava aquém do 

que se esperava de uma sociedade desenvolvida. Percebe-se o desdenho com a educação 

naquele contexto. Entretanto, se for feita uma análise, com as devidas proporções, também 

se verificará imensas dificuldades com a qualidade da educação básica brasileira nos dias 

atuais. Nesse contexto, a reflexão no texto da Pampaedia se reveste de relevância, haja 

vista que para o autor do século XVII, antes de iniciar qualquer edifício se deve preocupar 

com os fundamentos, isto se o desejo é ter uma geração afeita à educação, moral e a 

piedade é mister ter profunda responsabilidade com o cuidado educacional das crianças 

(COMENIO, 1992, p. 176).    

Isto posto, com a finalidade de resgatar a responsabilidade da família na educação 

básica, a obra foi dividida em três capítulos. 
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O primeiro capítulo - Contexto, vida e influência de Comenius no século XVII 

aborda o contexto em que João Amós Comênius viveu e marcou, de forma relevante, a 

religião, a educação e a política de sua geração. Far-se-á, uma reflexão analítica de sua 

influência no seio de sua comunidade religiosa, de sua época, bem como fora dos limites de 

seu país.  

No segundo capítulo, A atualidade da Pampaedia de Comenius nas discussões 

educacionais, em razão da Pampaedia de Comenius ser uma das obras pouco conhecidas 

no Brasil, é relevante ressaltar as principais temáticas comenianas explicitadas na obra, bem 

como a demonstração de sua atualidade no cenário educacional, pois, somente assim será 

possível, no último capítulo, compreender o pensamento do autor da Pampaedia acerca da 

responsabilidade da família na educação dos filhos.  

Por fim, no terceiro capítulo, A aliança família-escola na Pampaedia de Comenius, 

ressalta-se que Comenius assinala que o êxito da escola depende da família e esta, por sua 

vez, depende da escola. Assim, neste capítulo, o foco será demonstrar que a aliança família-

escola na Pampaedia de Comenius, na prática resulta no resgate consciente da 

responsabilidade da família na educação da juventude, sobretudo, na educação básica. 

Após, esta parte introdutória, é mister prosseguir a reflexão, com ênfase no primeiro 

capítulo, que tratará do contexto de Comenius. 
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Capítulo 1 – Contexto, vida e influência de Comenius no século XVII 

 

 

Este capítulo abordará o contexto em que João Amós Comênius viveu e marcou, de 

forma relevante, a religião, a educação e a política de sua geração. Far-se-á, uma reflexão 

analítica de sua influência no seio de sua comunidade religiosa de sua época, bem como 

fora dos limites de seu país.  

 Antes de abordar o texto da Pampaedia propriamente dito, é fundamental ter uma 

visão panorâmica de sua vida, obra e influência como educador, de modo especial seu 

projeto maior, ou seja, “a arte universal de ensinar tudo a todos”, sem acepção de pessoas, 

sexo, raça, crença, condição social etc. Com tal desiderato Comenius enfrentou obstáculos e 

resistências, mas sempre foi em frente com seu propósito, pois sabia onde estava, aonde 

pretendia chegar e a quem se propunha ajudar -  o “ser humano”. 

Pretende-se, desta forma, destacar, neste capitulo que sua tarefa para a história da 

educação e do conhecimento foi construída a partir de ideários idealizados por outros 

construtores da educação que lhe antecederam. Qual foi, então, o contexto em que 

Comenius viveu? Como a sociedade de seus dias pensava e tratava assuntos como 

educação, política e religião?   

Não é possível pensar educação a partir dos séculos XV e XVI, sem fazer referência 

aos feitos de homens que contribuíram de forma direta no universo Renascentista, 

Humanista e da Reforma Protestante. A partir dessa perspectiva é necessário compreender 

o momento cultural, político e religioso em que Comenius viveu. Pois só assim, haverá 

compreensão do pensamento comeniano, em sua Pampaedia.  

Gasparin (1994, p. 18) assim entende: 

 
[...] compreender-se-á melhor sua formação intelectual, religiosa, política, 

filosófica e educacional no contexto do século XVII na Europa, bem como 

tornar-se-ão mais claras as respostas que ele deu a seu tempo por meio de 
seus escritos.  
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Renascentismo e Humanismo 

Fato histórico que, como processo de desenvolvimento, proporcionou ao homem uma 

nova concepção de mundo e de sociedade, levando-o a variadas conquistas nas áreas do 

conhecimento. Esta concepção de mundo foi despertada e fortificada para futuros 

empreendimentos, incluindo as investigações mecânicas, entre as quais está a criação da 

imprensa (1450) como sendo a mais influente, inventada pelo alemão Johannes Gensfleisch 

(1397-1468), apelidado de Guttenberg
1
. Por ela, as idéias e os conhecimentos foram mais 

rapidamente espalhados (LOPES, 2003, p 16).  

O fato da renascença, em especial o humanismo, ter se preocupado com a volta às 

fontes, aos originais, à língua grega e a uma vida religiosa mais intensa, leva a crer que tal 

movimento despertou grande interesse no que tange à educação e a religião, abrindo espaço 

para discussões em torno de outros movimentos como a Reforma Protestante do século 

XVI.   

A concepção educacional renascentista influenciou as gerações dos séculos 

seguintes, em que se buscavam novas metodologias, próximas à realidade do homem. 

Prova desta nova maneira de se fazer e compreender educação foi Desidério Erasmo ou 

Erasmo de Roterdã, como ficou conhecido (1467-1536), que se dedicou ao progresso do 

novo saber, com ênfase na moral, na religião, na educação e na vida social de seus dias. 

Erasmo contribuiu com edições dos clássicos latinos e gregos, gramáticas latinas e 

gregas e com seus Colóquios. Monroe (1979, p.162) resume os princípios educacionais de 

Erasmo da forma seguinte: 

 

As obras dos autores clássicos, dos padres da Igreja e as Escrituras 

contêm tudo o que é necessário para guiar nesta vida e para reformar 
muitos dos abusos existentes, mas é necessário conhecer estas obras em 

sua forma original e não corrompida. Conseqüentemente, o grande 

trabalho das escolas é estudar uma seleção ampla dessas obras e saturar-
se perfeitamente de seu espírito [...] Em lugar de distinções dialéticas e 

obscuridades deve-se acentuar a análise e a apreciação retórica. A 

                                                             
1 Para maior conhecimento ler: COSTA. Hermisten Maia Pereira da – O protestantismo e a palavra impressa: 

ensaios introdutórios. In Revista Ciências da Religião: História e Sociedade. São Paulo: Mackenzie, vol 6, nº 

2 , 2008, pp. 125-145. Disponível em http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/cr. Acesso em 20/12/2009 

 

http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/cr
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gramática forma necessariamente a base de todo trabalho das escolas, 

mas a gramática considerada como uma forma inteligente de analisar a 
literatura. A natureza, a história, e ávida contemporânea devem iluminar 
este estudo literário, o qual, por sua vez, visa a reformar a sociedade. 

Tal conhecimento deveria ser amplamente disseminado e ser livre para 

as mulheres e para os homens. O objetivo moral na educação deveria ser 

sempre acentuado e o estudo da literatura religiosa e a participação nos 
serviços religiosos constituiriam uma parte da educação. De modo 

análogo são contemplados em seu programa de educação, a conduta, o 

comportamento e as amenidades da vida. 

 

Verifica-se, assim, a importância do renascimento na construção do 

desenvolvimento e do conhecimento humano. As concepções renascentistas prosseguem 

com outros movimentos que se sucedem tendo os mesmos ideais, ou de forma paralela; é o 

caso do Humanismo e da Reforma. Comenius se identificou com os princípios dos 

reformadores protestantes e encontrou na Reforma guarida e subsídios que lhe alentaram no 

propósito de escrever suas mais de duzentas obras didáticas e pedagógicas, conforme será 

visto a seguir. 

 

A influência religiosa no pensamento de Comenius    

Como tem sido apontada, a questão religiosa foi um dos principais fatores que 

marcou o pensamento educacional de Comenius, com destaque para grupos que 

descendiam de John Huss, Martinho Lutero, Felipe Melanchton e João Calvino. A Igreja, 

ao longo da Idade Média, se distanciou dos ideais cristãos dos primeiros séculos de sua 

fundação e passou a vivenciar um cristianismo aquém dos ensinos dos Apóstolos.  

Um dos fatores para que tal comportamento se desencadeasse foi o acontecimento 

de 313 d. C., em que com o Edito de Milão o cristianismo foi adotado como religião oficial 

do Império Romano. A partir da assinatura deste Edito pelo Imperador Constantino o 

cristianismo, de perseguido passou a perseguir, além de se preocupar com riquezas e luxo, 

resultando em conflitos e em uma descontinuidade nos rumos da Igreja Cristã por toda a 

Idade Média (GONZALEZ, 1980, pp.16-46). 

Tal estado de corrupção no seio da Igreja desencadeou uma serie de reformas 

internas. Nichols (1985, pp. 130-132) aponta a formação de três grupos, considerados como 

movimentos de protesto que desejavam corrigir pontos isolados, desvirtuadores, portanto, 
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da Igreja. Trata-se dos Petrobrussianos que se opunham às superstições na Igreja, a certas 

formas de culto e à imoralidade do clero; Os Cataritas, conhecidos no sudeste da França de 

Albigenses, constituíam uma reprimenda ao clero que usava o nome de cristão. Eles 

representavam o desejo generalizado de uma religião melhor do que a oferecida pela igreja 

papal. E, por último, os Valdenses originários de um negociante de Lião, chamado Pedro 

Valdo que levou um grupo a ajudar aos pobres e a pregar o evangelho. 

Qual foi, então, a resposta da Igreja para dirimir as revoltas? Apesar das reações 

contrárias, a Igreja nada aprendeu com a onda de protestos e adotou a “Santa Inquisição” 

como remédio aos considerados “hereges”. 

 

A revolta hussita-taborita 

O processo reformista foi acelerado com o surgimento de outros grupos, sob a 

liderança de outros pensadores. É o caso de John Wycliff, John Huss e Jerônimo 

Savonarola. Por conveniência e importância para esta pesquisa sobre o ambiente em que 

mais tarde nasceria Comenius, dar-se-á prioridade ao movimento que surgiu com John 

Huss, uma vez que com ele que surgiu o movimento moraviano, conhecido como Irmãos 

Morávios
2
.  

As inquietações em torno da Igreja Romana foram tomando vulto. Os problemas 

surgiam de todos os lados. Um deles diz respeito ao Grande Cisma, ocorrido em 1378. 

Naquele ano, Urbano VI e Clemente VII se autodeclararam sucessores legítimos de São 

Pedro. A França e a Espanha seguiram Clemente VII de Avignon, que ficou conhecido pelo 

nome de Benedito XIII, enquanto a Inglaterra e demais países católicos romanos seguiram 

Urbano VI de Roma, conhecido como Gregório XII. O Concílio de Pisa, reunido para 

solucionar a questão, decidiu pela deposição de Benedito XIII e Gregório XII e indicou o 

homem que se chamaria Alexandre V, como papa legítimo. Os dois papas se recusaram a 

aceitar tal decisão e continuaram em seus respectivos cargos (LOPES, 2007, p. 35). 

                                                             
2 Boa parte do que foi escrito neste capítulo pode ser lido e aprofundado no artigo de LOPES, Edson Pereira - 

O milenarismo dos taboritas na Boêmia do século XV e sua influência no pensamento de João Amós 

Comenius. In Revista de Ciências da Religião: História e Sociedade. São Paulo: Mackenzie, vol 7, nº 2, 2007, 

pp. 33-58. Disponível em: http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/cr. Acesso em 11/11/2009. Além do 

artigo, vale ressaltar o livro de LOPES, Edson Pereira – A inter-relação da teologia com a pedagogia no 

pensamento de Comenius. São Paulo: Mackenzie, 2006 

http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/cr.%20Acesso%20em%2011/11/2009
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Até então havia dois papas, cada qual reivindicando o trono; com Alexandre V, 

somaram três. Após a morte de Alexandre V, em 1410, sucedeu-o João XXIII, que 

permaneceu no poder por cinco anos, de 1410-1415 (CAIRNS, 1984, pp. 208, 209). A essa 

altura da vida da Igreja, o papa já não era mais a expressão religiosa da sociedade, a Igreja 

estava corrompida. Esta situação chegava ao conhecimento de todos, escandalizando a 

cristandade e gerando grandes revoltas (WALKER, 1967, p.383). 

Surge nesse tempo uma grande revolta na Boêmia, região que incluía Silésia, a alta 

e a baixa Lusácia. Toda a região foi infestada pelo movimento que teve John Huss como 

líder. No estudo da Boêmia, observa-se que o catolicismo romano foi implantado na região 

pelo Rei Vaclav por volta do século X, pois, desde 862, até os primeiros anos do Século X, 

a Igreja Ortodoxa ou Igreja do Oriente era a Igreja oficial, pois que a separação, em 

definitivo, da Igreja do Ocidente somente ocorreu em 1054 (SMITH, 1991, p.332). 

Lopes (2006, p. 35) comenta: 

 

No século XIV, a Boêmia se constituía no poder dominante da Europa 

Central. A maioria da população era eslava e a minoria tcheca. Mas, a 

classe governante era geralmente germânica. Havia bases alemãs 

espalhadas por todo país, e quase todas as regiões fronteiriças ao norte eram 

controladas pelos alemães. A Igreja era uma das mais ricas e corruptas da 

Europa. Mais da metade das terras pertencia a hierarquia e ordens 

religiosas. Os bispos e poderosos abades viviam a luxúria dos senhores 

seculares. A maioria deles era alemã, ao passo que o baixo clero era 

geralmente de origem eslava, praticamente sem comunicação entre eles, 

incluindo a diferença de idioma.  

 

Wenceslaus e o Imperador Carlos IV colaboraram com o movimento por 

incentivarem até certo ponto a liberdade religiosa na Boêmia. A Inquisição foi mantida fora 

do país, fazendo com que um número de seguidores de Wycliff emigrasse da Inglaterra 

para a Boêmia. Fora estabelecida em Praga uma capela para a pregação popular 

independente do arcebispo ou de qualquer ordem religiosa. Naquele recinto eram lidos 

sermões de diferentes pregadores, alguns reformistas, em tcheco e em latim. Porém, em sua 

maioria, o conteúdo dos sermões dizia respeito às rejeições das proclamações papais e 

denúncia de simonia, nepotismo e luxúria da Igreja. 
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É nesse contexto que é encontrado John Huss, que tinha como pontos basilares de 

sua crença uma visão não sectária do Corpo de Cristo e o retorno ao cristianismo primitivo 

marcado pela simplicidade. Huss ainda apregoava a necessidade de vivenciar a pureza e 

santificação do corpo; pureza moral fundamentada na Bíblia, a qual segundo seu 

ensinamento era a única autoridade infalível. 

John Huss, designado reitor da Universidade de Praga em 1402, sofreu influência de 

John Wycliff; uma de suas inferências foi enfrentar a autoridade papal por meio de sermões 

e conferências. O papa Alexandre V (1409-1410) condenou os discípulos de Wycliff, os 

Lollardos, e proibiu a leitura de seus livros bem como a pregação em capelas 

independentes. Todavia, Huss continuou pregando e foi excomungado pelo arcebispo, que 

apelou ao novo papa, João XXIII (1410-1415)
3
. O papa João XXIII não apenas apoiou o 

arcebispo Zbynek (1403-1411), como colocou a cidade de Praga sob intervenção enquanto 

Huss continuasse pregando (WALKER, 1967, p. 379). 

Ao mesmo tempo, o papa inundou a Boêmia com vendedores de indulgências para 

financiar sua cruzada contra o Rei Ladislaus de Nápoles (WALKER, 1967, p.379). Huss 

denunciou a venda de indulgências, e, assim sua permanência na cidade de Praga era 

insustentável. Por esta razão, exilou-se em uma zona rural perto de Praga, permanecendo 

dois anos escrevendo e, lá publicou sua principal obra De Ecclesia, que serviu também de 

base para sua condenação à morte na fogueira, em 6 de julho de 1415. 

Após a morte de Huss, decretada pelo Concílio de Constança em 1415 (McGINN, 

1998, p. 126), quatrocentos e cinquenta e dois nobres de todas as partes da Boêmia e da 

Morávia se uniram em um congresso de emergência em resposta à condenação do líder pelo 

Concílio. Eles se recusaram a reconhecer os decretos do Concílio de Constança, e a 

obedecer ao novo papa (LOPES, 2007, p. 38). 

                                                             
3 É relevante atentar para o fato de que a Igreja Católica quase não faz menção ao papa João XXIII nascido 

em 1403 e uma das justificativas para tal comportamento é que esta viu nele um homem corrupto e distante 

dos ensinamentos do cristianismo. Anos mais tarde, Angelo Giuseppe, o sucessor de Pio XII, assumiu o nome 

de João XXIII (1881-1963), o qual ficou conhecido como o “Papa da bondade” e teve importante participação 

na convocação do Vaticano II. Em síntese, dois Papas foram chamados de João XXIII. Para maiores 

esclarecimentos ler: Biografia de João XXIII. In Vatican. Disponível em: www.vatican.va. Acesso em 20 de 

janeiro de 2010.  

http://www.vatican.va/
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Sigismundo, com a devida autorização, organiza um exército para invadir a Boêmia. 

Em 1419, o Rei Wenceslau tentou restaurar o Concílio de Constança para que continuassem 

seus ofícios na Igreja e na Universidade, deixando a população revoltosa fora da praça da 

cidade. Isto provocou um levante dos oponentes que passaram a atirar pedras e, sob a 

liderança de João Zizka, invadiram a praça da cidade, pegaram os membros do conselho, 

lançaram-nos pela janela, dando início à primeira “Defenestração” de Praga (McGINN, 

p.127) que marcou o começo da guerra aberta.  

Os hussitas podem ser divididos em dois grupos (SCHLESINGER, 1991, p.1309): 

Taboritas, de origem incerta, eram mais radicais e apocalípticos; Utraquistas, menos 

apocalípticos que os taboritas, mais moderados, reivindicavam para si o título de 

“verdadeiros intérpretes” do pensamento de Huss, visto que alguns foram alunos do pré-

reformador. Tinham uma visão mais liberal, eram ricos e pomposos em sua 

intelectualidade. Todavia, segundo Walker (1967, p.381), quem representava o verdadeiro 

pensamento de Wycliff e Huss eram os taboritas, de origem pobre, humildes e interioranos. 

Lopes (2007, pp. 38-39) ao comentar este movimento, pontua: 

 

O nome “taboritas” deve-se a uma alusão ao Monte Tabor (Mateus 28.16-

20). O monte Tabor foi o monte onde Barak e Débora juntaram os anfitriões 

que aniquilaram Sísera, imortalizado em um dos grandes poemas da Bíblia. 

Foi o Monte da Transfiguração de Cristo. Acreditavam, ainda, os taboritas 

ser o Monte das Oliveiras onde Cristo pregou o conhecido Sermão 

Profético, registrado em três evangelhos e, por fim, onde Cristo ascendeu ao 

céu. Para os taboritas, a referência ao monte Tabor trazia consigo todo um 

simbolismo de vitória e de grandes realizações religiosas.  

 

Os taboritas rejeitavam os desvios do clero, bem como a pompa cerimonial cúltica. 

Uma possível explicação para que eles não aceitassem as “pompas e acessórios”, rituais nos 

cultos consistia no principio de que se tratavam de pessoas pobres, sem possibilidade de 

manter tais acessórios e “pompa”. Isto provocava choques com os utraquistas de Praga
4
, 

chamados também de calixtinos (SCHAFF, s/d., p.419), que mantiveram vestes sacerdotais 

                                                             
4 Para compreensão das lutas travadas entre os hussitas utraquistas e taboritas consultar LOPES, Edson 

Pereira - O milenarismo dos taboritas na Boêmia do século XV e sua influência no pensamento de João Amós 

Comenius. In Revista de Ciências da Religião: História e Sociedade. São Paulo: Mackenzie, vol 7, nº 2, 2007, 

pp. 33-58. Disponível em: http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/cr. Acesso em 11/12/2009. 

http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/cr.%20Acesso%20em%2011/12/2009
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e outros aparatos nos cultos. Estes grupos eram concorrentes entre si, mas se uniram em 

função da manutenção da Boêmia contra o domínio externo. De maneira que, praticamente, 

tiveram de conviver com suas diferenças. Para isso, firmaram o acordo conhecido como 

Compacta (MACEK, 1975, p. 120), constituído de Quatro Artigos, que estabelecia: 

liberdade para a pregação; administração do pão e vinho; privação das riquezas pelo clero; 

castigo dos pecados públicos. 

Sigismundo, imperador Austro-Húngaro, que mantinha sob seu poder a Boêmia, não 

aceitou a Compacta e obteve, do papa João XXIII, a declaração de Cruzada contra os 

hussitas, desencadeada em cinco diferentes momentos históricos. Suas tropas foram até 

Praga, mas foram derrotadas pelos Taboritas, comandados por João Zizka (LOSSKY, 2002, 

p. 772). 

A Igreja, em função das derrotas, estabeleceu diálogo com os hussitas, firmando um 

acordo, em sua maioria hussitas-utraquistas que se constituíam de nobres, ricos, 

comerciantes alemães e proprietários de minas. Estes eram pró-Roma, desejosos de integrar 

a comunhão romana e com isso apoiaram o arcebispo e a rainha Sofia, esposa de 

Sigismundo.  

Os hussitas-utraquistas, possivelmente sob o comando do rei Jorge de Podebrady 

(ARAÚJO, 1996, p.30), lutaram contra os taboritas os quais foram derrotados na batalha de 

Lipan em 1434, fazendo do utraquismo a religião oficial da Boêmia, sendo admitidos pela 

comunhão romana em 1436. Desta forma, a igreja romana se tornou a Igreja oficial da 

Boêmia. 

Apesar disso, o movimento hussita-taborita continuou existindo. Os taboritas tinham 

como proposta religiosa a vida cristã nos moldes da Igreja Primitiva, época em que as 

pessoas vendiam seus bens e os depositavam aos pés dos apóstolos. Da mesma maneira, os 

taboritas vendiam suas propriedades e colocavam o dinheiro e suas jóias, se possuíssem, 

diante da comunidade e a riqueza acumulada era distribuída igualmente para todos os 

cidadãos (McGINN, 1998, p. 128). Acreditavam ainda na felicidade plena na terra, que 

ocorreria após o fim do mundo e a inauguração de um “novo céu e nova terra” 

(SANTIDRIÁN, 1999, p. 393).  

Justificavam como parte da preparação para o estabelecimento do Reino na terra, 

que era dever da fraternidade dos santos encharcarem suas espadas com o sangue dos 
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malfeitores, lavando as mãos, literalmente, com sangue. Delumeau (1997, p. 102) cita a 

Crônica hussita de Brezova, na qual declarava que para os taboritas não deveria haver 

piedade para com os pecadores e os fieis deveriam derramar o sangue dos adversários de 

Cristo.  

Fato é que todos os conceitos até aqui referidos explicitavam os princípios 

teológicos e escatológicos dos taboritas e influenciaram o estilo de vida daquela 

comunidade. Os taboritas deram origem a duas facções. Uma era delas foram os adamitas 

que viviam nus e propagavam uma vida semelhante a de Adão, antes do pecado (Gênesis 2 

e 3) e outra sob a liderança de Pedro Chelsicky, que se retirou para uma área rural da 

Boemia e fundou uma comunidade pacifista, rejeitando todo o uso da forca.  

Para Chelsicky, o poder político e o Estado existem apenas como um mal 

necessário, como um resultado do pecado original, para manter a ordem no mundo fora da 

comunidade dos verdadeiros cristãos, onde todas as relações são governadas pela paz e pelo 

amor. O laço principal de união entre os irmãos deveria ser o amor e o exemplo da vida de 

Cristo e dos apóstolos. Esses pacifistas sobreviveram a todas as revoluções e 

contrarevoluções da reforma Boêmia para se tornar o Unitas Fratrum (Unidade dos 

Irmãos), denominados assim pela primeira vez em 1730 (TUTTLE, 1982, p. 24) e 

conhecidos na história como Irmãos Morávios.  

Eles acreditavam que deveriam cumprir somente as leis descritas nos evangelhos e 

não as ordens papais. Aceitavam os sete sacramentos e outras doutrinas católicas; exigiam 

de seus bispos integridade, que ministrassem a Ceia com os dois elementos, pão e vinho, e 

pontuavam que por meio da fé Deus estaria presente nos sacramentos. Na Unitas Fratrum 

havia três grupos: os iniciantes ou penitentes, os avançados e os perfeitos (os bispos). Após 

a pregação e a confissão, os sacramentos eram administrados. O poder supremo na 

comunidade era o Sínodo, composto dos clérigos, mas o Concilio era restrito, composto por 

dez membros, que exerciam o real poder (LOPES, 2007, p. 48). 

Como grupo dissidente dos hussitas-taboritas também se fundamentavam no 

milenarismo e, por meio do viver em paz, acreditavam que seriam instaurados o “Novo Céu 

e a Nova Terra” em breve na Boemia. Assim, a convicção de que Cristo retornaria logo e 

que, cada um deles deveria ser encontrado perseverante e fiel no combate e nos ensinos de 

Jesus, transcendeu os anos e influenciou Comenius no século XVII, o qual descendia em 
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seus termos mais abrangentes dos hussitas-taboritas, entretanto, com o foco dado por Pedro 

Chelsicky, isto é, que só a paz e a vivência do amor, enfatizados na educação, poderiam 

aproximar o homem de Deus. Esta foi uma das principais razões pelas quais Comenius se 

apressou em escrever suas mais de 250 obras, pois cria que o reino de Deus não demoraria 

ser instaurado e que seus escritos serviriam para acelerar ainda mais a implantação do 

paraíso terrestre. 

Além da influência hussita-taborita, Comenius foi influenciado pelos Reformadores: 

Martinho Lutero (1483-1546) e João Calvino (1509-1564), conforme será visto.  

 

 Martinho Lutero  

Martinho Lutero deu prosseguimento ao projeto de reforma dos pré-reformadores: 

John Wycliff e John Huss, com apresentação e defesa de suas teses. Comenius, juntamente 

com os hussitas possuíam um sentimento de gratidão especial para com Lutero, por ele ter 

trazido à tona o pensamento de John Huss, tirando-os do isolamento que se encontrava 

desde a morte do idealizador daquele grupo religioso. 

Em 1517, Lutero deu início à Reforma Protestante do Século XVI. Lutou pela 

educação, propondo filosofia educacional relevante para sua geração e as que lhe 

sucederiam. A Europa, particularmente a Alemanha do século XVI, tinha abandonado as 

Instituições escolares (LUTERO, 1995, p. 303) e Lutero aproveita a oportunidade do 

contexto e escreve seu texto “Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que 

criem e mantenham escolas”, no qual conclama aos reis e príncipes a investirem nestas 

Instituições (LUTERO, 1995, p. 305). Para ele, a educação era fundamental para a 

compreensão e solidificação do cristianismo verdadeiro e, por extensão, da Reforma 

Protestante. 

Em sua concepção, o Estado deveria prover educação de qualidade a todas as 

pessoas, independentemente de sua classe social (LUTERO, 1995, p. 342). Paul Monroe 

(1979, p.179) a respeito da compreensão Martinho Lutero acerca da educação, afirma:  

 

Lutero via claramente a importância fundamental da educação universal 

para a Reforma e a preconizou insistentemente em suas pregações. O 

ensino deveria chegar a todo o povo, nobre e plebeu, rico e pobre; deveria 
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beneficiar meninos e meninas – avanço notável; finalmente, o Estado 

deveria decretar leis para freqüência obrigatória [...]Era opinião de Lutero, 

ainda, que o Estado tinha o dever de obrigar os seus súditos a enviar seus 

filhos à escola, da mesma forma que compelia todos eles a prestar serviço 

militar para sua defesa e prosperidade. Conseqüentemente, a educação 

deveria ser mantida e dirigida pelo Estado. 

 

É relevante pontuar que para Lutero, a educação era dever prioritário da família 

(LUTERO, 1995, pp. 307-363). Por causa disso, defendia que ela deveria começar dentro 

de casa e, para aperfeiçoamento, continuar na escola (LOPES, 2003, p. 42). Para Lutero a 

escola deveria se preocupar em ensinar latim e grego como matérias fundamentais do 

currículo (LUTERO, 1995, p. 312). A estas disciplinas acrescentou o hebraico, que também 

tentou colocar ao alcance de todos. É fácil entender a razão de preservar estas línguas do 

texto bíblico, já que são elas as línguas das Escrituras. Além disso, ele dava atenção à 

lógica e à matemática, dando, também, grande relevância à ciência, à música, à ginástica 

(LUTERO, 1995, p. 319). 

Em Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham 

escolas cristãs, Lutero (1995, p. 320) indica seu entendimento a respeito do tempo de aula, 

quando diz: 

 

O mundo hoje é diferente, e as coisas são feitas de outro modo. Minha 
opinião é que os meninos devem ser enviados a estas escolas diariamente 

por uma ou duas horas e, não obstante, fazer o sérvio em casa, aprender 

um ofício ou para o que sejam encaminhados, para que as duas coisas 
andem juntas enquanto são jovens e podem dedicar-se a isso. Do 

contrário, gastam dez vezes mais tempo com jogos de bolinhas, jogar bola, 

corridas e lutas.
.
 

 

A partir de sua carta percebe-se seu entendimento quanto ao tempo que uma criança 

deveria ficar na escola, ou seja, no máximo, duas horas por dia. O restante do tempo 

deveria ser aproveitado em casa, na construção do processo, para o aprendizado de algum 

ofício. De modo que a escola se apercebesse que sua responsabilidade tinha caráter teórico, 

mas deveria estar atenta para a formação profissional do individuo. 

Continua Lutero, no mesmo documento (LUTERO, 1995, p. 318): 
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Ainda que não houvesse alma, ou céu, ou inferno, seria necessário haver 
escolas para a segurança dos negócios deste mundo, como a história dos 

gregos e romanos claramente nos ensina. O mundo tem necessidade de 

homens e mulheres educados, para que os homens possam governar o país 

acertadamente e para que as mulheres possam criar convenientemente seus 
filhos, dirigir seus criados e os negócios domésticos. 

 

A convicção de Lutero, portanto, era que a questão educacional influenciaria toda a 

Reforma, pois segundo sua maneira de conceber as coisas, as Escrituras deveriam ser 

estudadas e interpretadas por todos, e isso só seria possível se as pessoas soubessem ler. 

Para que a Bíblia se tornasse um texto comum, as autoridades competentes tinham o dever 

de não apenas traduzi-la; havendo, outrossim, a necessidade de educar pessoas para estudá-

la nos originais (LUTERO, 1995, p. 312). Eis a importância da educação (LOPES, 2003, p. 

43) 

A partir do discorrido acima, no estudo da Didática magna, e na reflexão com base 

na Pampaedia,  percebe-se a influência de Lutero no pensamento de João Amós Comenius. 

Ele não só cita Lutero, mas advoga sua idéia de uma reforma radical das escolas, com 

custeio pelo Estado, em prol de uma educação universal -  inclusive para meninas - e a 

necessidade de tornar o aprendizado uma experiência agradável aos alunos.  É o que pode 

ser lido nas palavras de Comenius (1997, p. 104): 

 

Lutero, em sua exortação às cidades do Império, para que constituíssem 

escolas (em 1520), entre outras coisas, emitiu estes dois votos: Primeiro, 

“que, em todas as cidades, vilas e aldeias, sejam fundadas escolas, para 

educar toda a juventude de ambos os sexos (precisamente como, no capítulo 

IX, mostramos agricultura e às profissões manuais, freqüentando a escola, 

ao menos duas horas por dia, sejam instruídos nas letras, na moral e na 

religião”. Segundo: “que sejam instruídos com um método muito fácil, não 

só para que se não afastem dos estudos, mas até para que eles sejam 

atraídos como para verdadeiros deleites”, e, como ele diz, “para que as 

crianças experimentem nos estudos um prazer não menor que quando 

passam dias inteiros a brincar com pedrinhas, com bola, e com as corridas”. 

Assim falava Lutero. 
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Outro Reformador que influenciou o pensamento de Comenius foi João Calvino 

(1509-1564) 

João Calvino 

Calvino nasceu em Noyon (1509-1564), cidade antiga e renomada da Picardia 

(BEZA, 2006, p. 8) e teve papel marcante na Reforma Protestante, com influência 

acentuada na cidade de Genebra. Ele foi beneficiado com certos privilégios que o ajudaram 

na empreitada que abraçara: 1º) ter estudado na Universidade de Paris, encontrando-se com 

Guilherme Cop, médico de Francisco I, convertido aos ideais reformados (BEZA, 2006, p. 

14). Seu filho seria reitor da Universidade de Paris e colaborador na elaboração de um 

documento recheado de humanismo e de reforma, seguiu para Basiléia no início de 1537 

(BIÉLER, 1990, p. 122); 2º) ter conhecido as idéias protestantes por intermédio de seu 

primo Pierre Olivetan, primo de Calvino, converteu-se à fé reformada, influenciando 

posteriormente a decisão de Calvino (BIÉLER, 1990, p. 115).   

Ao término dos estudos humanísticos, foi transferido para a Universidade de 

Orleans, com a finalidade de seguir as ciências jurídicas. Em se transferindo para a 

Universidade de Bourges, em 1529, deixou um comentário sobre o De Clementia, de 

Sêneca, em 1532, que marcou o ápice da influência humanística sobre a sua vida. 

Veja-se o que diz Biéler (1990, pp. 121-122): 

 

Convertido à fé reformada, passou a adotar as idéias da Reforma. 

Expulso e obrigado a abandonar a França, em 1534, por colaborar com 

Nicholas Cop, faz um discurso que citava os escritos de Lutero, 
demonstrando ser a favor de uma reforma conforme os princípios 

reformados. Devemos, todavia, preconizar que não se tratava de uma 

proposta de cisma na igreja, mas pretendia reformar alguns princípios 
errôneos que ela vinha apresentando. 

 

 Trabalhou com Guilherme Farel (1489-1565), no estabelecimento dos princípios 

reformados em Genebra, até serem exilados em 1538, onde foi ministro de ensino em 1536, 

ano em que terminou sua obra As Institutas da Religião Cristã, com apenas 26 anos de 

idade, obra que passou por várias edições, até a final e definitiva, em 1559.  
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Em Estrasburgo fez amizade com Filipe Melanchton (CALVINO, 2009, p. 55) e a 

partir de 1541, seu intuito foi criar escola ao lado dos templos calvinistas, conforme Biéler 

(1990, p. 154): 

 

Segue-se a ordem das escolas que diz respeito ao ministério dos mestres. 

Prevêem as ordenanças, já em 1541, a criação de uma escola destinada à 

formação dos pastores e magistrados; esta, entretanto, não aparecerá senão 

em 1559. 

 

              No estudo da proposta educacional de Calvino, deve-se, antes de tudo, deixar 

claro o fato de que ele não se propõe a ser um filósofo da educação (CAMPOS, 2000, 

p.43), não obstante, deve-se mostrar a sua preocupação com a formação do cidadão, a tal 

ponto que se dispôs a criar escolas por acreditar que o ensino seria de suma importância 

para a concretização de sua obra, em Genebra, para a consolidação e expansão da Reforma 

Protestante.  

       Veja-se o comentário de Biéler (1990, p.137), sobre a proposta educacional de 

Calvino
5
. Diz ele:  

 

[...] O artigo terceiro se reporta à introdução do catecismo para a 

formação dos cristãos, notadamente das crianças. A instrução é 

indispensável para que cada um venha a confessar a fé professada pela 
Igreja, o que não havia podido fazer pessoalmente quando do batismo. 

Observar-se-á aqui, ainda, o senso pedagógico de Calvino, insiste ele em 

que a substância contida no catecismo, válida para todos, seja ensinada de 
maneira diferente segundo a inteligência e a idade de cada adolescente. E 

requer a colaboração ativa dos pais na formação espiritual dos filhos. 

 

        Tratando sobre o mesmo assunto, Campos (2000, p. 44) ao citar Monre, afirma: 

 

                                                             
5 Para maior conhecimento da proposta educacional de Calvino, ler LOPES, Edson Pereira [Et. al] – Os 

princípio educacionais de João Calvino no contexto do século XVI. In Revista de Ciências da Religião: 

História e Sociedade. São Paulo: Mackenzie, vol 7, nº 2, 2009, pp. 23-48. Disponível em: 

http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/cr. Acesso em 11/12/2009. Artigo produzido em conjunto, pelo 

Prof. Dr. Edson e seus alunos, nas aulas de Metodologia da Pesquisa no Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Está claro em seus escritos que Calvino estava perspicazmente cônscio da 

importância do ministério do ensino para a concretização de sua obra em 

Genebra. Por exemplo, essa consciência se vê claramente manifesta em sua 

carta ao leitor apresentando a edição de 1559 de suas Institutas. Nela ele 

descreve a ida para Genebra em termos educacionais, sendo a natureza de 

sua própria obra “cumprir o ofício de mestre na igreja”. 

 

      Portanto, não se pode compreender Calvino e sua obra sem que se perceba sua 

preocupação com a educação. Calvino defendia a preparação intelectual do homem que, 

em seu entendimento, deve ser iniciada na infância (LOPES, 2006, p. 81). Para o que 

começou a preparar seu trabalho inicial (FERREIRA, 1990, p. 183). Lutava com empenho 

para que as crianças de Genebra, desde a infância, fossem úteis à sociedade. Seu desejo era 

ver futuros cidadãos de Genebra bem preparados no conhecimento das Escrituras, como 

“na linguagem e humanidades” (CAMPOS, 2000, p. 44). 

Segundo Calvino, a Igreja deve supervisionar a educação. A lógica é a seguinte: 

se as crianças deveriam ser ensinadas por meio das Escrituras, segue necessariamente 

que a Igreja é a mais apta para supervisionar a educação, na direção de seus ministros 

(LOPES, et. al, 2009, p. 44). Sobre este particular, comenta Campos (2000, p. 45): 

 

Chegou (Calvino) à conclusão de que a igreja deveria tomar a frente 

dessa tarefa (educacional). Ela deveria ser a agência através da qual 

Genebra sairia da ignorância [...]. A igreja devia supervisionar toda a 
educação [...] Os mestres da igreja deveriam servir na igreja propriamente 

dita, na educação bíblica e teológica, mas também deviam exercer o seu 

magistério nos colégios, nas mais variadas ciências, a fim de que os 
alunos viessem a ser bons cidadãos e participassem futuramente do 

governo civil. 

 

Calvino não exclui a responsabilidade da família e do governo civil neste 

empreendimento. Assim como Lutero era a favor do envolvimento dos pais na educação 

dos filhos, o governo civil deveria propiciar meios para que todos estudassem. Ao assumir 

o seu trabalho na igreja de Genebra, Calvino apresentou um plano ao Conselho Municipal 

que incluía uma escola para todas as crianças, na qual elas teriam ensino gratuito 

(CAMPOS, 2000, p. 47). 
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A Academia de Genebra, tão almejada por Calvino, foi inaugurada em 5 de junho 

de 1559, por meio do discurso de Theodore Beza (1519-1605), que seria o seu primeiro 

reitor e de quem Calvino afirmara estar mais qualificado do que ele para dirigi-la 

(WALLACE, 2003, p. 88).  

A Academia era dividida em duas partes principais: Schola Privata – Era o colégio 

dividido em sete classes, sendo o sétimo, seu mais alto grau. Em cada ano, no final de 

abril, o aluno deveria apresentar um ensaio em francês e, se aprovado, tinha de traduzi-lo 

para o latim. Depois de aprovados, os melhores alunos da classe recebiam prêmios e 

promoções. Schola Publica - Era a continuação do colégio; fornecia estudos em nível 

superior. A tônica recaía sobre as artes e a teologia, que eram meios para o conhecimento 

de Deus por meio da revelação geral e da especial. Revelação Geral é a revelação de Deus 

por meio das coisas criadas; a natureza, as estrelas, enfim, o cosmos. A Revelação Especial 

está contida somente nas Escrituras. Assim, as artes revelariam o belo, as obras da 

natureza, pois os professores destas disciplinas ensinariam ciência física e matemática. Em 

suma, investigando a natureza, o homem poderia conhecer melhor o seu Criador.  

Em sua abertura, a Academia tinha seiscentos alunos. No primeiro ano aumentou 

para novecentos e não demorou muito para ela se tornar uma referência educacional para 

todas as comunidades reformadas e igrejas de seus dias, bem como para tempos futuros 

(WALLACE, 2003, pp. 88-89). Greggersen (2002, p. 8) afirma que “A influência de 

Calvino foi tão duradoura, que a Academia permaneceu até o século 18, sendo considerada 

por toda a Europa reformada a maior escola superior de formação teológica [...] luminária 

no mundo protestante”. 

    Lopes (2003, p. 59), resume a educação, na concepção de Calvino, em dois 

pontos centrais: 

 

1) Remediar a mãe de todas as heresias, a ignorância, mormente com o ensino 
das Escrituras no quadro referencial Reformado, ou seja, a pregação de que 

Deus é Soberano e, sendo assim, deve ser adorado por todos os eleitos. 

2) Preparar os jovens para o magistrado. Eles deveriam assumir o governo e, 
para tanto, deveriam exercitar a intelectualidade e piedade. 
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      No contexto geral do pensamento calvinista, seja em seus dias, ou nas decisões do 

Sínodo de Dort de 1618, onde se enfatizava a importância de se criar escolas em qualquer 

país, nas quais os menos favorecidos financeiramente estudariam gratuitamente, vê-se a 

importância das escolas, conforme as palavras de Dunshee (1883, pp. 3-4): 

 

Escolas, nas quais os jovens serão convenientemente instruídos nos 

princípios da doutrina cristã, serão instituídas não só nas cidades, mas 

também nos municípios e aldeias, onde até agora nenhuma tenha existido. 

Solicitar-se-á à magistratura cristã que pessoas qualificadas sejam 

empregadas e capacitadas a se dedicarem ao serviço e especialmente que as 

crianças dos pobres possam ser gratuitamente instruídas, e que não sejam 

excluídas dos benefícios das escolas. Neste trabalho serão empregados 

exclusivamente os que sejam membros da Igreja Reformada, tendo 

certificados de uma fé honesta e vida piedosa, e de serem bem versados nas 

verdades do catecismo. Devem assinar um documento declarando sua crença 

há Confissão de Fé e no Catecismo de Heidelberg, e prometendo que darão 

instrução catequética à juventude dentro dos princípios da verdade cristã, de 

acordo com o mesmo [...] 

 

Enfim, a Reforma Protestante deixou para a humanidade uma maneira de 

administrar a educação, com ênfase na universalização do ensino, onde tanto homens 

quanto mulheres deveriam estudar. Em função de Comenius ter estudado em Herbon 

(Universidade com confessionalidade calvinista); pertencer aos Irmãos Morávios e estes 

terem proximidades com os ensinos calvinistas e, pelo fato, de Carlos Zerotín, ter estudado 

na Academia de Genebra com Theodoro de Beza e ter exercido papel decisivo em sua 

formação (LOPES, 2006, p. 100), Comenius explicitou princípio semelhantes ao de 

Calvino e dos Reformadores em geral ao propor uma educação universal, 

independentemente da classe social, cor da pele, sexo e religião, como será visto a seguir. 

 

Comenius, vida e influência 

 Foi observado que os hussitas-taboritas e os reformadores Lutero e Calvino 

pensaram educação em termos de universalização do ensino, sendo ela dever da família e 
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do Estado. Agora é necessário verificar a aproximação de tais princípios no pensamento 

educacional de Comenius. 

 Jan Amós Komenský, nasceu em 28 de março de 1592, na cidade de Nivnice
6
, 

pertencente ao Reino da Boêmia, hoje, República Theca. Para atender à moda da época, 

Komenský latinizou seu nome para Comenius. Era filho de Martinho e Ana de Komna, de 

onde vem o patronímico Komenský. Seu pai era moleiro, proprietário de moinho, e era 

comum as pessoas buscarem se comunicarem nos moinhos. Acreditava-se que ali havia 

todo tipo de conversa e comunicação.   

O moleiro era tido como um homem conversador, esperto nos negócios e no falar. 

Seu local de trabalho era um ponto de encontro onde se trocavam idéias, discutia-se muito, 

como ocorria nas tavernas e nas lojas. Os camponeses que se agrupavam nas portas dos 

moinhos para moer seus grãos, falavam sobre todas as coisas, e o moleiro sempre dava sua 

opinião. Por isso, os moleiros, da mesma forma que os taverneiros, comerciantes, artesãos 

ambulantes, constituíam "um grupo profissional aberto às idéias novas, as quais estariam 

propensas a difundi-las" (GINZBURG, 1987, p. 220).   

Comenius acompanhava seu pai nas tarefas diárias no moinho onde ouvia 

atentamente as discussões ocorridas sobre questões religiosas, políticas e sociais que 

afetavam aquela comunidade e seu país. Pode ser essa uma fonte do seu espírito prático de 

na questão do ensino (GASPARIN, 1994, p. 28). 

  Quanto à sua instrução escolar, pode-se dizer que antes dos 12 anos
7
, com o 

falecimento de seus pais e de suas duas irmãs, foi levado para Nivnice, onde residiam seus 

parentes. Sua tia Suzanna propiciou-lhe os rudimentos de leitura, escrita, cálculo e 

catecismo, ao enviá-lo numa escola dos Irmãos, na aldeia de Stranznice. A oportunidade e 

circunstância que o despertou na busca do saber e da erudição. 

 Em 1608, matriculou-se na escola secundária de Prerov, para aprender latim e artes 

liberais como a gramática, a retórica e a dialética. O desejo de se instruir fez dele o 

                                                             
6 A discussão relativa ao local do nascimento de Comenius pode ser lido em LOPES, Edson Pereira - A inter-

relação da teologia com a pedagogia no pensamento de Comenius. São Paulo: Mackenzie, 2006, p. 95 
7 Para detalhamento biográfico de Comenius ler os textos de LOPES, Edson Pereira Lopes – O conceito de 

educação em João Calvino. In Fides Reformata. São Paulo: Mackenzie/Andrew Jumper, vol XIII, nº 2 (2008), 

pp. 49-63; A inter-relação da teologia com a pedagogia no pensamento de Comenius. São Paulo: Mackenzie, 

2006, pp. 89-131. 
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paradigma da classe, mas decepcionou-se com a escola que em sua avaliação era de 

seriedade sombria, sem atrativos, onde adolescentes eram considerados adultos, sem falar 

que à custa de memorização eram colocadas nas mentes dos mesmos, noções de erudição 

de pouca ou nenhuma valia, além do verbalismo excessivo, muita decoração e pouco 

entendimento.  

Terminados os estudos em Prerov,, por recomendação de Lanecký, Comenius foi 

escolhido para ser ordenado pastor e nomeado para prosseguir os estudos superiores na 

universidade alemã de Herbon, em Nassau, que havia sido fundada em 1584. Enquanto 

esteve em Herbon, Comenius preocupou-se em preparar um dicionário de sua língua 

materna, Bohemicae Thesaurus, cujo conteúdo consistiu em apresentar o léxico completo 

de uma gramática exata das locuções da língua tcheca.  

No ano de 1614, Comenius retornou a Praga e foi nomeado reitor da escola de 

Prerov, principal centro da comunidade morávia. Notabilizou-se como professor 

competente e distribuía o tempo escolar de modo a incluir ensino, conversas, jogos, 

recreações e música, pois desejava que a escola fosse agradável e atraente. Com estes 

princípios, cativou seus alunos e aboliu os castigos corporais, tão em voga nas escolas de 

sua época. 

Em 26 de abril de 1616, foi ordenado pastor dos Irmãos Morávios. Dois anos 

depois, em 1618, estabeleceu-se na cidade de Fulnek e assumiu a responsabilidade pela 

escola da comunidade, desempenhando satisfatoriamente a dupla função de pastor e 

educador. Por ser Comenius um líder respeitado entre os Irmãos Morávios, foi lavrado um 

mandado de prisão contra ele, o que o forçou a abandonar a cidade de Fulnek e a deixar o 

seu cargo pastoral. Com ele 36.000 famílias saíram da Boêmia e da Morávia, com a 

finalidade de fugir do horror da guerra. Foi neste contexto que surgiu uma de suas obras 

mais importantes O labirinto do mundo e o paraíso do coração, escrita em 1623, durante 

sua estada em Brandeis. Essa obra serviu para consolar os que haviam sobrevivido às 

vicissitudes da guerra e exortar as pessoas a não buscarem a felicidade nas riquezas, 

prazeres e fama, pois a felicidade consistia em ter comunhão e experiência com Cristo, 

para, então, ser uma nova criatura.  

Os Irmãos Morávios, em 1628, conseguiram asilo na Polônia e com a preocupação 

de reconstruir sua vida e a do povo theco, Comenius produziu vários textos relativos à 
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educação. Assim, entre 1630 e 1633 apareceram as suas obras pedagógicas fundamentais: 

Didática tcheca, Guia da escola materna, Porta aberta das línguas e Didática magna. No 

conjunto, os textos dirigiam-se tanto aos alunos, que deviam aprender a aprender, como aos 

professores, que deviam aprender a fazer e, consequentemente, a fundamentar a sua prática 

em uma teoria sólida (LOPES, 2008, pp. 51-52). 

Nesse período, Comenius se empenhou vivamente na questão educacional, pois 

compreendia que, por meio da educação, poderia ocorrer a paz entre os povos e uma 

possível restauração da Boêmia. Após vários anos de pacientes esforços e pesquisas, a 

Didática tcheca foi traduzida pelo próprio Comenius para o latim com o título Didática 

magna e publicada em sua forma integral em conjunto com outras de suas obras traduzidas 

para o latim em 1657, quando estava em Amsterdã. Ao traduzi-las para o latim, Comenius 

objetivou alcançar o maior número possível de leitores e, segundo Cauly (1995, p. 177) 

Comenius decide, neste momento, “tornar-se cidadão do mundo sem, no entanto, sacrificar 

a causa pela qual havia já tanto lutado”. 

Em 1642 deixou escrita a obra Via lucis, publicada apenas em 1668, pouco antes da 

sua morte, que sintetizava suas idéias pansóficas: escolas universais, métodos universais, 

livros universais, idioma universal e, sobretudo, o colégio de sábios voltado para o bem-

estar da humanidade. Ao manter contato com o Chanceler Oxenstiern, este lhe solicitou que 

fizesse algo pela Suécia e pelo aprimoramento do estudo do latim. Comenius escreveu a 

obra Novíssimo método das línguas, em 1647, que seria sua principal contribuição ao 

estudo dos idiomas. A preocupação de Comenius estava relacionada com o estudo 

comparativo das línguas. Ele traçou regras para a arte de traduzir textos e desaconselhou a 

tradução literal.  

A convite do príncipe Sigismundo Rákoczy, em 1650, começou a dirigir uma escola 

em Sárospatak, Hungria. Ali permanece durante quatro anos e escreveu a Orbis pictus 

(Mundo ilustrado ou sensível). Esse texto é a soma de sua experiência de quarenta anos de 

trabalho pedagógico, constituindo-se numa enciclopédia infantil que, por meio de gravuras, 

tem três objetivos: 1) reter a noção aprendida; 2) estimular a inteligência infantil; 3) 

facilitar a aprendizagem da leitura. Entretanto, Comenius sofreu incompreensão e 

decepção, pois os professores húngaros não colaboraram com o seu método, por falta de 
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vontade e por não se sentirem com autoridade bastante para militar contra a preguiça e a 

indisciplina dos alunos.  

Em 1654, deixou a Hungria e retornou à Polônia, seguindo então para a Holanda. 

Instalado em Amsterdã, sob a proteção da família De Geer e no gozo de prestígio sem igual 

na sociedade holandesa, no fim de 1657 publicou a Didática magna. Todavia, em 1670 

adoeceu gravemente e, com a idade de setenta e oito anos, ainda redigiu um resumo de seus 

princípios pedagógicos, Spicilegium didactium (Didática especial), a fim de torná-los 

acessíveis ao magistério inculto da época, não muito afeito aos estudos de pedagogia. 

Faleceu no dia 15 de novembro de 1670, rodeado por parentes e amigos, e foi sepultado 

numa pequena igreja em Naarden. 

 Ressalta-se, por fim que Comenius teve influência nos centros acadêmicos de modo 

geral, e nas mudanças pedagógicas e didáticas nas escolas, como será visto na continuação 

deste capítulo. 

O pensamento de Comenius na Inglaterra
8
 

A Inglaterra foi um dos países a tentar, de pronto, se beneficiar das ideias 

comenianas. Neste país, um grupo de intelectuais que defendia projetos educacionais 

liderado por John Dury, Joachim Hübner e, sobretudo, Samuel Hartlib. Este ao tomar 

conhecimento do pensamento de Comenius concernente ao saber universal, não só passou a 

ser seu admirador, como propiciou a publicação de tratados que divulgassem o 

conhecimento educador tcheco. A influência deste grupo proporcionou a entrada de seus 

pensamentos na Europa e foi em função das novas amizades que ele recebeu uma carta do 

secretário Richelieu convidando-o a ir até a França. 

Fato é que Samuel Hartlib tornou-se o defensor e o responsável por abrir as portas 

para Comenius divulgar seus pensamentos pansóficos por toda a Europa e, foi para ele que 

Comenius enviou, em 1637, o projeto que iniciara em 1634, os Conatuum comeniarum 

praeludia e, posteriormente, os textos que se seguiram, até o Prodomus pansophiae 

(Precursor da pansofia), que terminou em 1639 (CAULY, 1995, p. 211). 

                                                             
8 LOPES, Edson Pereira, na obra A inter-relação da teologia com a pedagogia no pensamento de Comenius. 

São Paulo: Mackenzie, 2006, nas páginas 299-305, sintetiza, num Anexo, a cronologia da Vida e Obras de 

Comenius que certamente colaborará para o entendimento panorâmico da biografia de Comenius. 
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As ideias comenianas tiveram o apoio e defesa não só de Samuel Hartlib, mas da 

Universidade de Oxford e do Parlamento Inglês. O Reverendo John Gauden, em discurso 

intitulado The Love of Truth and Peace, expõe o sistema comeniano no Parlamento, 

referindo-se a Comenius  como sendo "um espírito que estabelecera os fundamentos do 

soberbo edifício da verdade humana e divina, altamente útil à humanidade para adquirir o 

fácil conhecimento das coisas” (COVELLO, 1999, p. 54).  

Gauden recomendou que se convidasse Comenius para ir à Inglaterra a fim de por 

em prática suas ideias. O convite foi feito por Samuel Hartlib, com veemência, em 1641. 

Comenius não resistiu ao chamado e com autorização de seus superiores, partiu para a 

Inglaterra, ali chegando no dia primeiro de setembro daquele ano.  

É verdade que as coisas não puderam ser feitas conforme foram planejadas pelo 

grupo comeniano e pelo Parlamento que, entre outras coisas, pretendiam fundar o 

Collegium Lucis, como centro irradiador da sabedoria e da felicidade, tendo já o local 

próprio para seu funcionamento, o Chelsea College, uma instituição de ensino teológico 

para a formação de clérigos protestantes (LOPES, 2006, p. 128), mas agitações internas
9
 e a 

revolta da Irlanda tornaram inviável a concretização imediata do programa de 

estabelecimento de sua escola. 

Pelo contexto acima descrito, percebe-se que as ideias de Comenius repercutiram na 

Inglaterra. Alguns exemplos podem ser vistos em John Dury (1596-1680) em sua obra 

intitulada Escolas Reformadas, publicada em 1650; Hezekiah Woodward (1590-1675), 

influenciado pelo pensamento de Comenius escreveu manuais de ensino, nos quais 

propunha seus métodos didáticos. O próprio Samuel Hartlib tenta implantar uma reforma 

escolar baseada nas idéias de Comenius. Ainda Charles Hoole, considerado o mais 

importante escritor inglês de prática escolar no século XVII, recomendava os textos de 

Comenius, que foram usados por muito tempo nas escolas públicas e particulares da 

Inglaterra.  

Conforme pontuado acima percebe-se o quanto a Inglaterra valorizou a pessoa e a 

proposta educacional de João Amós Comenius. Mas não foi só a Inglaterra que mostrou 

                                                             
9 Estas agitações são detalhadas no texto de CAULY, Olivier – Comenius, o pai da pedagogia moderna. 

Lisboa: Instituto Piaget, 1995, pp. 205-239. 
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interesse por sua obra, também outros países adotaram as ideias comenianas. Abaixo são 

ressaltados alguns deles. 

 

O pensamento de Comenius na Suécia 

 Comenius chegou à Suécia em abril de 1642, e de pronto foi introduzido na corte 

por Luís de Geer. Na chegada já foi surpreendido pela rainha Cristina, que por meio da 

Porta aberta das línguas, de sua autoria, vem conversar com ele em latim. Oxenstiern, 

chanceler daquele país, convidou Comenius para ajudar nas reformas educacionais, com o 

que houvesse de mais prático, sugerindo que fizesse alguma coisa pelas escolas da Suécia e 

pelo aprimoramento do estudo do latim (CAULY, 1995, p. 241). Depois, disso poderia  se 

ocupar com outras obras a serem escritas.  

Comenius  passou a residir com a família, na cidade de Elbing e contou com 

auxiliares para a tarefa de redigir textos escolares. Recebeu de Luís de Geer uma soma de 

dinheiro, que ele dividiu com sua comunidade, os Irmãos Morávios, da Polônia e da 

Hungria. Seu pensamento pode ser percebido na Suécia ao escrever seu mais científico e 

erudito tratado sobre o ensino de idiomas, o chamado Novíssimo método das línguas, 

concluído em 1647, após cinco anos de pesquisa. A Novíssima seria um complemento da 

Didática magna e nela ele empregou o método sincrítico, isto é, estudos comparativo das 

línguas, além de  traçar as regras para a arte de traduzir textos, desaconselhando a tradução 

literal (LOPES, 2006, p. 127). 

 Foi nessa época que Comenius começou a rascunhar seu tratado Consulta universal 

sobre a reforma das questões humanas onde insistirá na educação de todos os seres 

humanos como sendo condição básica para o progresso da humanidade e para a paz 

mundial. Entretanto, por divergências com De Geer, seu mantenedor de pesquisa, deixou 

Elbing em 1648. Ressalta-se entretanto, que os seus desentendimentos com De Geer não 

foram as únicas razões motivadoras para sua partida de Elbin. Sua mulher Dorothea, estava 

gravemente enferma e os Irmãos Morávios da Polônia pressionavam-no a regressar sem 

demora devido às alterações políticas ocorridas na Polônia. 
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Comenius retornou a Leszno em 1648. Logo após seu regresso sua esposa falece, 

deixando-o com quatro filhos. Ocorre neste mesmo ano o tratado de Paz de Westfália e o 

fim da Guerra dos Trinta Anos. Este acontecimento era resultado de longos anos de 

negociações, todavia, se por um lado, significava a restauração da paz na Europa, por outro, 

representava a perda da autonomia definitiva da Boêmia e o fim da esperança quanto à 

liberdade político-religiosa dos Irmãos Morávios, pois agora toda a região se submeteria a 

Casa de Áustria e ao Catolicismo Romano, o que para ele e para os Irmãos Morávios 

significa cair nas mãos do Anticristo (LOPES, 2007, p. 42).   

Comenius ficou profundamente abalado, ocasião em que escreveu uma carta ao seu 

amigo e chanceler Oxenstiern, em 11 de outubro daquele ano, na qual demonstra sua 

comoção: 

 

Tende piedade da Nação que Jesus se dignou considerar a primeira entre as 

da Europa, arrancando-a das trevas do Anticristo, desta Nação que antes 

dos outros povos terem sido esclarecidos, suportou, sozinha, durante um 

século, o furor e a raiva do Anticristo. Igualmente, não faz muito tempo, 

quando os inimigos haviam decidido destruir a todos, uns após outros, foi 

Nossa Nação a primeira a enfrentar o assalto, com o intento de oferecer aos 

outros povos através de seu próprio prejuízo a possibilidade de se defender 

(COVELLO, 1999, p. 67)  

  

Em, 1650, quando a conferência de Nuremberga selava definitamente o destino da 

Morávia, Comenius escreveu o texto O testamento da mãe maribunda, no qual exprimiu 

sua decepção e conclamava os protestantes de todos os credos à união, com o argumento de 

que todos eles tinham raízes em John Huss, e que os Irmãos Moravianos, herdeiros do 

pensamento do citado pré-reformador, não poderiam ser abandonados pela luta da liberdade 

quanto à pemanência do protestantismo na Boêmia. 

Foi em vão seu apelo e todos os não católicos tiveram de abandonar definitivamente 

a Boêmia e, a partir de 1650, houve uma recatolização da região, em grande parte por meio 

das obras dos jesuítas, que segundo Cauly (1995, p. 272) “tendiam para a supressão da 

liberdade de pensar e crer”.  
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O pensamento de Comenius na Hungria 

O Duque Sigesmundo Rákoczy em 1650, convidou Comenius para dirigir a Escola 

de Saros-Patak e promover a reforma do ensino naquele país. A oportunidade para atender 

o convite surgiu a partir do fato de que todos os não católicos tiveram de abandonar 

definitivamente a Boêmia. Comenius dirigiu-se para Sarospatak, na Hungria, no ano de 

1651e embora tenha ali permanecido por quase quatro anos, ao deixar o país em 1654, foi-

lhe útil, pondo em prática a escola modelo, que era seu sonho, ou seja, a escola descrita no 

esboço de sua escola pansófica de sete classes. Porém, só desenvolveu as séries iniciais, 

uma vez que não pode contar nem com o preparo, nem com a boa vontade dos professores 

na aplicabilidade dos novos métodos, nem autoridade suficiente para combater a preguiça e 

a indisciplina dos alunos (CAULY, 1995, pp. 293-294). 

Todavia, Comenius pode produzir, na Hungria, duas importantes obras de cunho 

pedagógico, quais sejam: Normas para a boa organização das escolas e O mundo 

ilustrado. Na primeira, ele assinalou sua experiência de educador e administrador escolar 

adquirida em quarenta anos de trabalho pedagógico. A segunda obra, O mundo ilustrado, é 

considerado o primeiro livro ilustrado aplicado à educação infantil uma vez que se trata de 

um texto com o propósito de ensinar todas as coisas por meio de imagens (COVELLO, 

1999, p. 89). 

Além dos países discorridos acima, é necessário atentar para o princípio de que o 

pensamento de Comenius atingiu os mais diferentes países, como será visto na parte final 

deste capítulo. 

 

O pensamento de Comenius nos mais diferentes países 

Da França, por intermédio do Cardeal Richilieu, preocupado em promover as letras 

e as artes, surgiu o convite a Comenius com o objetivo de ter sua colaboração na reforma 

educacional exposta na "pansofia", já conhecida entre os franceses desde 1639, por meio de 

publicações e propagandas de Samuel Hartlib. Comenius teve um encontro com o filósofo 

francês René Descartes, no castelo de Endegeest, onde conversaram durante quatro horas 

sobre questões filosóficas e pansóficas. Descartes reconhecia em Comenius um homem de 

bom espírito e e de grande doutrina (COVELLO, 1999, p. 61-63). 
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Em Amsterdam sua obra educacional foi grandemente apreciada. Em viagem a esta 

cidade holandesa, passa por Leiden onde se encontra com o teólogo Adriaan Heerebor que 

o apresenta a diversos professores universitários, entre os quais, se encontram Lodewijk de 

Dieu, especialista em línguas semitas, Abraham Van der Heiyden, teólogo, e Jacob Golius, 

professor de línguas orientais. Este último informa-o de que a Porta aberta das línguas 

estava sendo traduzido para o turco, o mongol e o persa (COVELLO, 1992, p. 60).  

A América do Norte, de igual forma, foi impactada pelos feitos e produções de 

Comenius, ao ponto de ser convidado por John Wintrop, filho do governador de 

Massachusetts, com a finalidade de assumir a reitoria da Universidade de Harvard, mas por 

razões políticas e de guerra entre seu país e a Casa da Áustria, Comenius optou pela Suécia 

(COVELLO, 1992, p. 59).  

Por fim, ressalta-se que em razão de suas obras, nas quais estão contidas suas 

propostas pedagógicas, não faltaram convite de outros países para que ele colaborasse com 

reformas e implantação de sistemas educacionais. Suas propostas educacionais estão 

registradas nas quase 250 obras escritas por ele, as quais versam acerca dos mais diferentes 

temas.  

Dentre todas as suas obras, por diversas razões, esta reflexão, uma vez 

compreendido o contexto, a vida e influência de Comenius, está delimitada em prover uma 

compreensão abrangente da Pampaedia, bem como propiciar sua reflexão quanto ao 

pensamento comeniano na atualidade, conforme será visto no próximo capítulo.  
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Capítulo 2 – A atualidade da Pampaedia de Comenius nas discussões educacionais 

 

Como dito acima, as propostas educacionais estão registradas nas quase 250 obras 

escritas por Comenius, nas quais ele versa acerca dos mais diferentes temas. Nelas podem 

ser observadas que o fundamento de suas reformas educacionais eram suas crenças 

teológicas. Muitos princípios teológicos podem ser vistos nos estudos da Didática magna  e 

da Pampaedia, de modo que, pode-se perceber a indissociação da teologia e da pedagogia 

no pensamento de Comenius. (LOPES, 2006, p. 29). 

Em razão da Pampaedia de Comenius ser uma das obras pouco conhecidas no 

Brasil, é relevante ressaltar as principais temáticas comenianas explicitadas na obra, bem 

como a demonstração de sua atualidade no cenário educacional do mundial, pois, somente 

assim será possível, no último capítulo, compreender o pensamento do autor da Pampaedia 

acerca da importância da família no acompanhamento educacional do aluno.  

 

 A necessidade de educar todos os homens 

Comenius (1992, p. 41) define o termo Pampaedia como a educação universal de 

todo gênero humano de maneira que a humanidade aprenda tudo plenamente. A Pampaedia 

é definida por ele como o caminho pelo qual se implanta a sabedoria nas mentes, nas 

línguas e nos corações de todos os homens e, a finalidade de sua obra é enfatizar que o 

homem é o maior esplendor de Deus.  

Assim, para que reflita a nobreza de sua criação e cumpra sua função neste mundo 

de governar sobre todas as coisas, é necessário formar plenamente a cada indivíduo, sem se 

importar com a classe social a que pertencem.; se são ricos ou pobres, nobres ou plebeus, 

homens ou mulheres; “resumindo: a todos quantos nasceram homens [...], de qualquer 

idade, condição, sexo ou nacionalidade, devem ser educados” (COMENIO, 1992, p. 42).  

A partir deste princípio comeniano e ao se considerar sua atualidade para o cenário 

educacional brasileiro, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2009, p. 1) 

apresenta as metas do Brasil e do mundo para colocar em prática a intenção de 

universalizar a educação é o que se pode ler nas palavras abaixo: 
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No Brasil, os dados são de 2005: 92,5% das crianças e jovens entre 07 e 

17 anos estão matriculados no ensino fundamental. Nas cidades, o 

percentual chega a 95%. O objetivo de universalizar o ensino básico de 

meninas e meninos foi praticamente alcançado, mas as taxas de 

frequência ainda são mais baixas entre os mais pobres e as crianças das 

regiões norte e nordeste. Outro desafio é com relação à qualidade do 

ensino recebida. (PROGRAMA das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, 2009, p.1) 

 

Em termos mundiais, o citado Programa (2009, p. 1), afirma: 

Houve progressos no aumento do número de crianças frequentando as 

escolas nos países em desenvolvimento. As matrículas no ensino básico 

cresceram de 80% em 1991 para 88% em 2005. Mesmo assim, mais de 

100 milhões de crianças em idade escolar continuam fora da escola. A 

maioria são meninas que vivem no sul da Ásia e na África Subsaariana. 

Na América Latina e no Caribe, segundo o Unicef, crianças fora da 

escola somam 4,1 milhões.  

 

Diante do exposto, percebe-se que, tanto no Brasil, como no mundo há avanços em 

propiciar acesso das crianças às escolas, porém, nota-se que não é suficiente garantir o 

acesso escolar, há preocupação de fazer com que essas crianças permaneçam nas escolas, 

prossigam em seus estudos até a fase adulta, e, isso, com qualidade educativa. 

Observa-se que a meta apresentada pelas Nações Unidas por meio do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) referente à educação infantil no mundo, 

consiste em “garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um 

ciclo completo de ensino básico” (PROGRAMA das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, 2009, p.1).  

A partir dos seus dados, a UNESCO, ao comentar a realidade dos países menos 

favorecidos economicamente, (principalmente dos africanos), assinala a dificuldade e o 

distanciamento destes dos países mais ricos. Entretanto, o que se vê é um quadro evolutivo, 

pelo menos na maioria dos países apresentados, embora, em alguns casos ainda estejam 

muito aquém, como é o caso do Níger, que há alguns anos apenas 24% de suas crianças 

estavam nas escolas e hoje esse número chega a quase 40%. É uma porcentagem distante da 
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real intenção da UNESCO (CHUNG, 2003, p. 226) e dos demais órgãos que tratam do 

desenvolvimento humano preocupado em alcançar a totalidade educacional das crianças, 

mas é relevante ressaltar a semelhança de Comenius, a inegável luta no sentido de que 

todos tenham acesso a educação.  

Nesse contexto, é interessante observar que é de compreensão geral a importância 

da participação de todas as pessoas para alcançar a meta de educar a todos. Esta 

responsabilidade, entretanto, deve ser também a preocupação dos que estão investidos de 

autoridade e poder de decisão. Também neste quesito, Comenius, na Pampaedia, pontua a 

necessidade de apoio social e político. Para ele, ensinar plenamente a todos, só poderia ser 

posto em prática, se todos os investidos de autoridade e poder de decisão desejassem a 

formação de cada indivíduo. Todavia, ele tece críticas a estes, porque muitos deles desejam 

que as “trevas reinem e que o povo permaneça na ignorância” (COMENIO, 1992, p. 47). 

Comenius (1992, p. 47) entendia que não podia se calar, uma vez que a educação é 

interesse de Deus, dos homens e de sua administração junto à criação de Deus. Portanto, 

por amor a Deus, a Cristo e ao gênero humano se deve desejar “verdadeira e sinceramente 

expulsar as trevas e fazer crescer a luz em todas as mentes” (COMENIO, 1992, p. 47).  

Atualmente há um interesse coletivo entre as Nações Unidas e governos locais, pelo 

menos em sua maioria, pois se percebe que há países, como em Burkina Faso, onde o 

índice de alfabetização de pessoas de 15 a 24 anos é inferior a 35% (PROGRAMA das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2009, p.1) e não há uma política de combate ao 

analfabetismo, que promova a educação de todos os seus habitantes por diversas questões, 

dentre elas, interesses políticos locais que desejam deixar o povo no desconhecimento e 

com isso se manter no poder de decisão ou governo.  

Provavelmente é com esse pressuposto em mente que Comenius, por viver numa 

época em que a nobreza detinha os privilégios e o poder centralizava-se num pequeno 

grupo de pessoas abastadas que não tinham interesse em prover educação a todos os 

homens, insiste que seja do desejo de Deus, dos homens e das coisas (COMÉNIO, 1971, p. 

44) que o homem não viva na ignorância. Por conseguinte, a preocupação comeniana de 

educar todos os homens, independente da raça, cor, sexo, religião, condição social, não é 

uma temática pertinente somente à atualidade, e sim, uma discussão defendida há muito 



 

 

 

39 

tempo atrás, por importantes personagens, tais como: Lutero, Calvino e o próprio 

Comenius.  

  Uma das razões pelas quais Comenius defendia a educação a todos os homens, que 

inclusive demonstra a indissociabilidade da teologia com a pedagogia no seu pensamento, é 

que em sua concepção, Deus criou o homem com os seguintes propósitos: 1) para se 

deleitar com uma criatura que fosse sua “imagem e semelhança”, ou seja, criou o homem 

para seu próprio prazer; 2) para que as outras criaturas tivessem um protetor; 3) para que o 

homem fosse senhor de si, gozasse plenamente de seus direitos, fosse conhecedor e capaz 

de governar a si mesmo. Infere-se daí que, se houver um homem que não cumpre estes 

propósitos desagrada a Deus e mancha a sua glória. Por conseguinte, afirma Comenius 

(1992, p. 49): “é necessário esforçarmos para que a cópia corresponda ao modelo”. 

Deus deixou os meios para que o homem alcance seu fim e chegue ao conhecimento 

da verdade. Um importante auxílio é a Escritura Sagrada, ou o Livro da Revelação, como 

ele a denomina. Os outros são relativos à fé e a razão, destinadas a toda humanidade. Por 

fim, outro meio é a própria natureza humana, a qual é ativada pelos sentidos do corpo, os 

quais estão diretamente relacionados com a criação de Deus, denominada por Comenius 

por Livro do Mundo (COMENIO, 1992, p. 54).  

Os sentidos do corpo foram repartidos a todos os homens e não a determinado povo. 

Porém, o que pode diferenciar é a inclinação de uns para determinadas áreas e assim ter o 

conhecimento mais facilitado do que outros. Os cegos, surdos ou portadores de alguma 

deficiência, por exemplo, mesmo sendo impedidos pela natureza de atuar em alguma parte, 

esta lhes propiciam outras que equilibram aquela deficiência (COMENIO, 1992, pp. 61-

62).  

Deve-se atentar neste contexto, que na concepção de Comenius, o desejo ao 

conhecimento é inato ao ser humano, porque Deus, ao criá-lo teve a intenção de que ele 

pudesse admirar a sabedoria divina e governasse as outras criaturas. Assim, dotou-lhe da 

razão, palavras e obras, distinguindo-o das demais criaturas divinas. Por conseguinte, está 

explicitado que nada falta aos homens na busca do conhecimento, a não ser um sábio 

ensinamento. Os homens devem se esmerar em educar aos seus semelhantes em todas as 

coisas. 
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Assim, o homem que não for guiado pela razão, pela sabedoria e por meio da 

educação é mais facilmente degenerado e para isso não ocorra é imprescindível que 

ninguém deixe de ser educado, se ela faltar para um só indivíduo, já que a humanidade deve 

ser considerada como um corpo, todo ele será contagiado pela degeneração, até porque a 

natureza humana “se encarrega facilmente de degenerar aqueles a quem é privado da 

educação. A capacidade cognitiva da mente se não se dedica aos objetivos verdadeiros [...] 

se empenhará no que não se deve” (COMENIO, 1992, p. 50).  

  Os resultados da degeneração, cuja raiz é a falta de educação, são os males sociais, 

tais como roubos, as mortes e tantos outros que são cometidos quando o homem deixa de se 

dedicar ao que é verdadeiro e útil. Segundo Comenius (1992, p. 50), a degeneração ocorre 

porque os homens desconhecem os fins para os quais foram criados: “O fato dos mortais 

pecarem por pensamento, vontade e obra, tem sempre a mesma raiz: que não atendem aos 

fins; aos meios e os modos das coisas, e, sobretudo, os fins últimos [...] dos homens”. 

Sendo assim, não se pode encontrar nada que tenha maior eficácia para evitar, ou pelo 

menos, diminuir os excessos que podem ser verificados em todo o gênero humano, do que 

meditar e entender, a razão dos homens e de cada coisa estarem neste mundo   

O artigo escrito por Valente (2009, s/p) cujo título é “Violência e Educação não 

combinam”, discute sobre questões sociais atuais do Brasil, com os seus contrastes sociais, 

enquanto alguns esbanjam suas posses com coisas fúteis, há aqueles que mal têm com o que 

se alimentar e por causa disso, essa má distribuição da renda nacional reflete no 

crescimento da marginalidade, por meio dos assaltos constantes em nossas ruas, no 

aumento excessivo do consumo e dos pontos de vendas de drogas. Valente (2009, s/p) 

defende uma mudança de prioridades da política de combate a criminalidade do país, 

 

Os próprios governantes brasileiros reconhecem que, em virtude da 

incidência de muitos crimes, os governos são obrigados a dedicar grandes 

somas às polícia e ao sistema judiciário. Melhor fariam, é claro, se 
pudessem colocar esses recursos para melhorar o atendimento 

educacional, oferecendo uma solução de raiz, que falta ao Brasil. 

 

 

Conclui seu artigo com a afirmação: “A educação é o caminho, antes que o país 

afunde de vez na ignorância, miséria e violência” (VALENTE, 2009, s/p). Observa-se que a 
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violência chegou ao ambiente escolar e no artigo de Ioschpe (2008, s/p) ele discute essa 

situação que cresce no Brasil. O autor ao buscar encontrar vítimas e responsáveis para este 

problema social afirma que lugar de infrator não é na escola (IOSCHPE, 2008 s/p). Opinião 

divergente de Comenius, o qual entende que quando é dado a alguém a “facilidade para 

conhecer coisas diversas com os sentidos e escutá-las com a razão e conhecer 

historicamente feitos e lugares” (1992, pp. 59-60), vê-se o “bruto se converter em homem” 

(COMENIO,1992, p. 60) e que “Nada é tão feroz que não possa ser amansado” 

(COMENIO, 1992, p. 72).  

Comenius apontava como a causa dos males sociais, a falta de educação aos 

homens. Na leitura de Ioschpe (2008) ressalta-se que um dos principais motivos para o 

aumento da marginalidade o pouco investimento numa política voltada à educação, com 

ampliação de escolas, melhoramento dos ambientes escolares, investimento na contratação 

de mais professores, oferecimento de cursos de capacitação e especialização do quadro 

docente do país. 

Diante do exposto, nota-se que tanto no Brasil como em termos mundiais, há uma 

crescente preocupação em promover educação qualitativa para todas as pessoas e nisso, 

percebe-se a atualidade do pensamento de Comenius, uma vez que, a necessidade de 

educar todos os homens é o fundamento da Pampaedia. Logo nos primeiros capítulos, 

Comenius conclama aos reis, príncipes, clérigos e todos os investidos de alguma autoridade 

que atentassem para a importância de ensinar tudo a todos.  

 

Educar os homens em todas as coisas  

Na fundamentação quanto à razão pela qual é necessário educar a todos os homens, 

Comenius (1971, pp. 66-73) pontua que é de interesse dos homens e de cada um que todos 

sejam educados em todas as coisas. Nesse contexto, é importante discorrer acerca das 

razões que levaram Comenius a afirmação de tais palavras.  

 

Educar os homens em todas as coisas é de interesse dos próprios homens. A 

educação enquanto interesse dos próprios homens deve focar os seguintes princípios 

basilares: 
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 Ensinar para a liberdade de escolha.  

A educação com foco no conhecimento último das coisas preconiza que os homens 

aprendam, saibam escolher e tomem decisões acertadas. Esta liberdade não pode ser 

suprimida dos homens porque tal atitude faz com que ele perca sua dignidade humana. 

Estes passam a imitar uns aos outros e não a julgarem por si mesmos, assim podem 

renunciar a capacidade de julgar que é “o primeiro dom da natureza humana” (COMENIO, 

1992, p. 70). Entretanto, deve ser observado que para o exercício da livre escolha, é 

imprescindível que o homem saiba distinguir entre o bem e o mal para que não se enganem 

e para ter a certeza de que “escolheu o melhor e não o pior” (COMÉNIO, 1971, p. 83).   

Percebe-se que para Comenius, o homem não perder sua liberdade de capacidade 

livre em fazer escolhas, contanto que as pessoas estejam aptas a escolher o que é certo e o 

que é bom, e saibam diferenciar o bem do mal (COMÉNIO, 1971, pp. 82-83), pois  

 

é muito importante que os homens aprendam e saibam escolher e ordenar 
livremente [...] se esta liberdade é suprimida, e os homens são obrigados a 

sujeitar-se a sua vontade ao arbítrio alheio, a vontade torna-se coação e o 

homem perde a sua dignidade de homem (COMÉNIO, 1971, p. 69). 

 

Por liberdade entende-se “o estado no qual se supõe estar livre de [...] coação, 

quando se tratar de agir de maneira lícita, de acordo com princípios éticos e legais 

cristalizados dentro da sociedade” (SPIRANO, 2009, s/p). Essa liberdade é balizada por 

princípios e valores que estejam de acordo com o bem-estar da sociedade. De acordo com 

essa ideia, observa-se o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu 

artigo 1° que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, 

dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os 

outros”
10

.  

Na atualidade fala-se em liberdade, mas não raras vezes, consiste num princípio de 

que o homem fica livre a fazer o que bem entende sem que nada lhe imponha limites. 

Contudo, ela deve ser exercida com limites e com responsabilidade. É o que afirma 

Alcântara (2000, s/p): “um ato pelo qual se deve responder e responsabilizar-se. Porque sou 

                                                             
10 A Declaração Universal dos Direitos Humanos encontra-se disponível em: 

www.vitaecivilis.org.br/anexos/Declaracao_direitos_humanos. Acesso em 04/02/2010. 

http://www.vitaecivilis.org.br/anexos/Declaracao_direitos_humanos
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livre tenho que assumir as conseqüências de minhas ações e omissões” (ALCÂNTARA, 

2000, s/p). Por conseguinte, educar para a liberdade só é possível se houver conscientização 

quanto à responsabilidade humana em assumir os resultados provenientes de atitudes não 

condizentes com a moral fraterna (DELORS, 2003, p. 16).  

É com essa mesma perspectiva que se percebe a atualidade do pensamento de 

Comenius, visto que, em sua concepção, a educação para a liberdade deve ser balizada pela 

consciência do certo e do errado e, que o homem seja ensinado a dispor-se para fazer o 

bem, uma vez que a educação que alcança seu objetivo não é a que está a serviço do 

utilitarismo, mas a que educa o homem no uso de sua liberdade, a servir a Deus, a si mesmo 

e ao próximo (COMENIUS, 1997, pp. 263-270).  

Nesse contexto, é interessante pontuar que a educação, no modo de entender de 

Comenius deve: 

 Ensinar a arte de adquirir o que é necessário para a sobrevivência humana. Deve-

se ensinar os homens a bastarem a si mesmos, não viverem na miséria, e por isso não 

cobiçarem as coisas alheias (COMÉNIO, 1971, p. 71).  

 Ensinar a viver pacificamente e com segurança. O objetivo é que os homens sejam 

educados a comportar-se pacificamente, de tal maneira que aqueles que por natureza são de 

boa índole, não se depravem, e os que são de natureza má sejam trazidos ao reto caminho. 

Segurança é interpretada para Comenius (1971, p. 71) como a “tranquilidade de um espírito 

honesto, nascida do uso e da fruição tranquila e pacífica dos bens próprios”. O oposto desta 

tranquilidade pode ser a vingança, de onde surgem as guerras, assassinatos e outros males 

sociais.  

Com o mesmo foco de Comenius, ensinar o homem a viver pacificamente e com 

segurança, vale citar o artigo escrito por Andréa Cecília Ramal, cujo título é “Educar para 

a Paz”, publicado no Jornal do Brasil em 23 de outubro de 2001, adverte acerca da 

necessidade de “conscientizar os professores de que cada disciplina poderia assumir 

transversalmente, compromisso com a educação de posturas e práticas da paz” (RAMAL, 

2001, s/p). No contexto da reportagem, a autora assinala que temáticas do cotidiano 

deveriam ser abordadas nas aulas e, dentre estas reflexões, a educação para a paz, a qual 

não estaria limitada a uma expressão abstrata, e sim, prática da vida estudantil: 
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a educação para a paz limitou-se até o momento a uma expressão 
presente apenas nas redações dos projetos educativos, sem gerar uma 

mudança no foco curricular, na abordagem pedagógica das disciplinas, 

nos conteúdos selecionados e, principalmente, na escolha das 
competências humanas que precisariam ser desenvolvidas numa 

formação básica que realmente educasse para a convivência pacífica. 

(RAMAL, 2001, s/p)  

 

A autora propõe uma reformulação nas matrizes disciplinares, em que cada 

disciplina contribua para formar o cidadão na busca pela paz: 

 

A escola tem muito a contribuir na construção de um mundo de paz. Mas 

para isso será necessária uma educação integradora, no qual o clima 

escolar dialógico seja experimentado pelos estudantes, no relacionamento 

entre eles mesmo e com seus educadores. Isso começará por uma revisão 
radical do modelo educacional, rumo a práticas pelas quais crianças e 

jovens aprendem a ser tolerantes e solidários (RAMAL, 2001, sp/). 

 

Fato é que as mais diversas formas de violência tem se multiplicado no Brasil e no 

mundo. Nesse contexto, eis uma importante reflexão de Comenius ensinada na Pampaedia: 

a educação é necessária para ensinar o homem a viver pacificamente com os seus 

semelhantes (COMÉNIO, 1971, p. 72).  

Ensinar a opinar sobre as coisas. O homem deve ser ensinado a expor as suas 

necessidades a Deus e aos homens, com a finalidade de anunciar os louvores de Deus e 

para que sirva ao seu semelhante com boas informações acerca de todas as coisas 

(COMÉNIO, 1971, p. 72).   

Ensinar, sobretudo a piedade. Enquanto houver preocupação apenas com as 

atividades nos negócios humanos, haverá mais fatiga, enquanto que a piedade aliviará o 

homem destas coisas exteriores e fará dele paraíso de delícias para o Deus: “[...] a piedade é 

o único caminho que pode levar o homem a atingir o seu fim último, e que por conseguinte, 

ela é a única coisa necessária, sem a qual as outras coisas nada são e para nada servem” 

(COMÉNIO, 1971, p. 73).   

 

Educar os homens em todas as coisas é de interesse das coisas que estão sob seu 

domínio. Além de a educação ser do interesse de Deus e de cada homem é de interesse das 

coisas sujeitas ao domínio humano. Nota-se, aqui, uma preocupação com as questões 
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relativas ao meio ambiente. Neste viés, percebe-se a atualidade do pensamento comeniano, 

uma vez que esta é uma temática mundial atual, porém, só enfatizada há poucos anos atrás. 

Entretanto, Comenius já demonstrava ser esta uma preocupação pertinente à sobrevivência 

do ser humano e do seu habitat. Quando o homem não exerce o seu domínio sobre a 

natureza, esta sofrerá violência e gemerá sob o jugo humano. O resultado disso é que a 

natureza ficará sujeita à inutilidade, pois, não conseguirá servir ao homem como deveria 

(COMÉNIO, 1971, p. 73).  

Esta é uma temática debatida nas mais diversas áreas do conhecimento. Para 

exemplificar, citar-se-á o trabalho realizado por algumas escolas preocupadas em orientar 

as novas gerações, como descreve a pedagoga e psicopedagoga, Valquiria Miguel Luchezi 

(2009, s/p), onde alunos de escolas de Serra Negra, Estado de São Paulo, decidiram 

escrever uma carta em conjunto à Missão Terra: “Em nossa escola, sempre falamos dos 

problemas que afetam nosso planeta: os desmatamentos, as queimadas, a seca, a caça de 

animais, o lixo, a poluição, enfim, tudo o que está prejudicando a saúde de nosso planeta” 

(LUCHEZI, 2009, s/p).  

Nas palavras acima, o que se vê é a conscientização feita junto à família em 

consonância com os ensinamentos em sala de aula por meio de professores, também 

preocupados com questões ambientais, formando uma nova geração mais responsável com 

o ambiente onde vive. A revista digital Época Negócios, ao discutir a questão do meio 

ambiente e as mudanças climáticas, pontua: 

 

Uma pesquisa realizada pela Havas Digital, um grupo multinacional de 
mídia, acaba de apontar o Brasil como o mercado consumidor mais 

preocupado com mudanças climáticas. De acordo com o levantamento, 

que ouviu 11 mil pessoas em nove países, 97% dos brasileiros percebem 
que o aquecimento global irá afetar as suas vidas. O país foi o que 

registrou a maior taxa de pessoas preocupadas com as questões 

ambientais e seu impacto na comunidade. Denominados pelos 

pesquisadores como Eco-Engajados, o grupo totalizou 58% dos 
brasileiros entrevistados. Já os chamados Eco-Indiferentes, aqueles que 

não se sentem responsáveis por problemas ambientais, somaram apenas 

6% (ÉPOCA, 2008, s/p).  
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Portanto, assuntos relativos ao meio ambiente são reflexões atuais e se dão sob a 

perspectiva de conscientizar as pessoas quanto ao zelo pelo planeta, conforme acentuava 

Comenius no século XVII. 

Demonstrado que a educação é de interesse de Deus, dos homens e de todas as 

coisas, é relevante para Comenius (1971, p. 76) refletir acerca do princípio de que isto é 

possível de ser realizado. Sua proposta de educação é possível devido ao fato de que o 

homem é a mais eminente das criaturas visíveis; pela redenção é elevado acima dos anjos e 

pela santificação é assunto a compartilhar a natureza divina.  

Entretanto, para que o homem reflita sua eminência de coroa e criação do Criador é 

necessário:  

a) Ensinar aos homens o amor e a preocupação com a vida futura. São três as 

vidas dos homens: 1º) a do ventre materno; 2º) A vida após o nascimento; 3º) A eternidade. 

Os homens devem ser conscientizados de que a primeira vida foi uma preparação para a 

segunda, a segunda vida é uma preparação para a terceira e esta terceira é, com efeito, a 

verdadeira vida. Nela é que o homem encontra a razão de sua existência. Todavia, a 

presente vida, não deve ser desprezada, ao invés disso, os homens devem se habituar a 

escolher e a realizar preferencialmente as coisas cujo conhecimento conduz à eternidade 

feliz.  

Nem sempre, os homens sabem quais são estes conhecimentos, por esta razão, é 

necessário que sejam ensinados, a desprezarem o que é efêmero e a valorizarem as coisas 

que conduzem à eternidade. É neste ínterim que o autor da Pampaedia discorre acerca da 

relevância de ensinar os homens a se preocuparem com sua saúde. À semelhança de 

Aristóteles, ele enfatiza que para a conservação da saúde é mister um bom regime e o 

proveito que há nos exercícios físicos (COMÉNIO, 1971, p. 80).  

Esse é um assunto cada vez mais comum, algo que se encontra na “moda”, basta 

clicar na internet sobre hábitos alimentares saudáveis, dicas para manter boa saúde, e serão 

encontrados diversos sites, artigos, comentários, sobre posturas e práticas alimentares 

saudáveis, como por exemplo, o texto publicado por Renato Marques (2005, s/p), que 

sugere “alguns conceitos, dicas e recomendações sobre o principal "tripé" de uma vida 

saudável - Exercícios regulares, Alimentação equilibrada e Preparo psicológico” 

(MARQUES, 2005, s/p).  
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Entretanto, a preocupação comeniana não diz respeito somente a primeira e segunda 

vidas, ao invés disso, ele enfatiza a vida futura, que está na esfera espiritual, com tônicas 

acerca do pós-morte, no sentido do destino da alma. Esta preocupação está diretamente 

relacionada à crença de Comenius, no princípio de que para ele, o objetivo final do homem 

é viver na eternidade com o Criador.  

b) Ensinar aos homens a compreenderem todas as coisas como elas de fato 

são. “O conhecimento das coisas resulta de um conhecimento perfeito das suas causas. 

Portanto, se queres que alguém entenda qualquer coisa, explica-lhe claramente [...]” 

(COMÉNIO, 1971, p. 82). Alguns homens por não terem estudo aprofundado das coisas, 

acabam por tirar conclusões dos seus próprios sentidos, ou simplesmente como veem as 

coisas, e não como elas são de fato.  

O resultado disso é que “produzem imagens monstruosas e um caos multiforme de 

opiniões e de erros [...]” (COMENIO, 1992, p. 69).  O remédio para isso é uma educação 

que se preocupe com o conhecimento último das coisas: “é necessário que os homens sejam 

conduzidos a compreender o seu significado íntimo, para evitar os erros que nascem das 

coisas vistas superficialmente, mas não entendida” (COMÉNIO, 1971, p. 68). Não basta 

ensinar os homens todas as coisas, sem perda da liberdade, o ensino tem de ser 

transparente, trazer conhecimento das coisas como de fato são, com profundidade, para que 

se evite falsas conclusões.  

Caso o conhecimento verdadeiro não seja bem exposto a criança e esteja bem 

definido em sua mente, estará sujeita a distorções da verdade, criando algo de acordo com a 

sua imaginação, o que Comenius chama de “fantasias monstruosas” (COMÉNIO, 1971, p. 

69), ou seja, fica a mercê de conceitos errôneos pensando serem verdadeiros.  

Dentro desse assunto, observa o incentivo que se deve fazer às crianças para 

perguntarem sobre as coisas, pois assim chega-se a profundidade do conhecimento. De 

acordo com Luis Oliveira (2009, s/p): 

 

As três perguntas fundamentais são: Que é isto? Por que é assim? Como 

você sabe disso? Aristóteles definia a ciência como "o conhecimento 
certo pelas causas". Então, habituar-se a formular por quês. Os pais 

devem estimular, motivar, comentar e promover o clima adequado para 

favorecer os hábitos intelectuais de seus filhos. 
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O procurar saber, investigar, questionar, deve fazer parte na formação da criança e 

na solução dessas questões deve-se vir respostas acompanhadas de respaldos, 

fundamentações, para que o conhecimento seja verdadeiro, pois o conhecimento superficial 

causa confusões teóricas entre outros males. 

c) Ensinar aos homens a despertarem suas capacidades executivas. “[...] assim 

como a inteligência está sempre ocupada a pensar alguma coisa e a vontade está sempre 

ocupada a escolher qualquer coisa, assim também as faculdades executivas não podem 

deixar de estar ocupadas na execução dos pensamentos e das escolhas” (COMÉNIO, 1971, 

p. 83). Pontua Comenius (1971, p. 83): “A natureza é activa, compraz-se com o movimento 

e a acção, não tendo necessidade senão de ser prudentemente dirigida”.  

Desta forma, estas faculdades devem ser iniciadas desde a mais tenra idade. As 

crianças precisam ser estimuladas a se exercitar, a brincar, correr, e que lhes seja permitido 

tudo fazer, desde que não seja desonesto. Também sejam ensinadas a fazer todas as coisas 

com ardor e não com indolência. Que elas sejam educadas a saberem que o fundamento de 

uma boa mente será não se ocupar com futilidades, e sim, com tarefas difíceis com um 

objetivo preciso: “Habituem-se, portanto, as crianças a agir sempre com um objetivo. Que 

elas considerem indigno [...] ocupar-se de coisas inúteis [...] será uma coisa muito 

importante evitar a ociosidade, um dos embustes de Satanás” (COMÉNIO, 1971, p. 84). 

d) Ensinar aos homens a abundância e não a miséria. É relevante fazer com 

que os homens não vivam na miséria, mas vivam antes na abundância. Para isso é mister, 

“orar a Deus para que nos não negue aquilo que dá a todos [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 84). 

Além disso, é relevante lembrar que “[...] não deve esperar-se que, estando nós ociosos, 

caiam sobre nós do céu os dons de Deus, mas é necessário lavrar a terra [...] isto é, dedicar-

se aos trabalhos [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 84).  

e) Ensinar aos homens a se contentarem com pouco. Os homens devem se 

contentar com pouco e agradecer a Deus por possuir o que é necessário para sua 

sobrevivência. O contentar-se com pouco faz com que os homens valorizem o que 

possuem; administrem adequadamente seus bens, de maneira que jamais vivam desonestos 

(COMÉNIO, 1971, p. 86). Segundo Policarpo Júnior (2008), porém, nem sempre o homem 
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ao conquistar seus bens e estabilidade financeira, fica imune à ganância e a desejar o que 

não é seu. Eis suas palavras: 

 

Maurício Marinho, diretor dos Correios, foi filmado recebendo propina e 

narrando como funcionava o esquema de corrupção na estatal. O caso 

detonou o escândalo do mensalão, que levou o Supremo Tribunal a 
processar quarenta pessoas. A Polícia Federal investigou e concluiu que o 

fisiologismo está disseminado em todas as áreas do governo. Os partidos 

usam os cargos públicos para desviar dinheiro e abastecer campanhas 

eleitorais (POLICAPARO JÚNIOR, 2008, s/p). 

 

 

Antes de criticar o pensamento de Comenius, é necessário atentar para o 

fundamento de que para ele, uma das razões pela qual acontece a corrupção e a ganância do 

homem é que este não foi educado, como visto anteriormente, para vivenciar a educação 

fraterna. Eis um dos desafios da educação no pensamento comeniano. 

f) Ensinar ao homem exprimir adequadamente suas ideias por meio das 

palavras. Que os homens sejam capazes de “distinguir bem, com inteligência, umas coisas 

das outras coisas, a dar nome apropriado a cada uma delas e, enfim, [...]. Com efeito, então 

poderá falar de coisas e não de frivolidades, com palavras e não com termos monstruosos” 

(COMÉNIO, 1971, p. 86). 

g) Ensinar os homens os bons costumes. “O fundamento dos bons costumes 

está, ou no domínio de si mesmo, ou na paciência para suportar o domínio dos outros” 

(COMÉNIO, 1971, p. 87). Na concepção comeniana há necessidade do homem 

primeiramente deve dirigir a si mesmo, e só depois dirigir as outras coisas e os outros 

homens. 

h) Ensinar desde criança, a piedade. “Comece-se cedo, antes que as almas das 

criancinhas tenham contraído qualquer corrupção real” (COMÉNIO, 1971, p. 88). Para que 

a piedade seja incutida na vida criança, além das Escrituras,e as orações, os educadores 

devem ser exemplos constantes de vida com Deus, porque elas serão estimuladas à imitação 

de tais exemplos. Deve-se atentar ainda para não permitir que as crianças convivam com as 

más companhias ou que tenham nas mãos livros maus, pinturas escandalosas e todas as 

ocasiões do mal (COMÉNIO, 1971, p. 90). Por mais que a sociedade esteja em constante 

evolução, as diversas tecnologias proporcionam as crianças se desenvolverem mais 
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rapidamente,através dos estímulos oferecidos por diversos meios, porém, ainda assim, o 

ensino da ética, da moral, nem sempre vem por esse meio e, sim, em casa, por intermédio 

dos pais, como se observa no texto de Araújo (2009, s/p)  

 

Entretanto, princípios, normas e regras de conduta sempre foram e 

continuarão a ser o que distingue a humanidade no ser humano e 

continuarão imprescindíveis para sempre. Ética e moral são adquiridas e 

não inatas, são próprias do homem que cria uma natureza moral sobre a 
sua natureza instintiva. Uma pessoa só é ética quando se orienta por 

princípios e convicções. É função inalienável dos pais transmitirem uma 

conduta ética a seus filhos. Ética é uma matéria que faz parte do 
aprendizado de vida, no qual os pais devem ser os melhores professores. 

 

Essa transmissão de valores se dá não apenas pelo que é ensinado pela fala, 

discursos e sim, por meio do que é expresso pelos pais no dia a dia por meio de sua conduta 

diante dos seus filhos. 

A responsabilidade dos pais no processo de aprendizagem dos seus filhos é mais do 

que evidente e aceito pelos diversos ramos do saber, como também o ensino do 

autocontrole às crianças desde cedo, como se vê no comentário de Souza (2009, s/p), 

funcionário público aposentado, 

  

É necessário ensinar as crianças desde os primeiros anos de vida porque 

se elas não aprenderem a controlar seus impulsos desde cedo, fatalmente 

viciarão no seu comportamento ditado por suas paixões, tornando inútil as 

tentativas de corrigi-las mais tarde (SOUZA, 2009, s/p). 

 

Numa ação conjunta dos pais, escolas têm procurado irradiar na juventude 

princípios compatíveis com a educação fraterna. É o caso de duas professoras da Escola da 

Vila Boa Vista, em Minas Gerais, que num trabalho em conjunto com pais, professores, 

escola e autoridades da região, visaram incentivar a prática das boas ações, como comenta:  

 

Eu (professora Lenita Pinhaieros) e a professora Irani percebemos que 

nossos alunos não aplicam os valores, as boas ações. As famílias 

ensinam, mas as companhias têm um peso muito grande na vida deles. 
Por isso decidimos desenvolver esse projeto para resgatar valores que 

estão esquecidos. A criança que pratica boas ações certamente será um 

bom aluno, um bom cidadão (TEIXEIRA, 2009, s/p). 
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O que se nota é o resultado positivo na formação quanto cidadãos, em homens e 

mulheres de bem, de acordo com tais preceitos.  

Fora comentado acima, a preocupação de Comenius com as más companhias das 

crianças. Aqui se nota a preocupação de profissionais da educação com esta temática. 

Infere-se daí, a atualidade do pensamento comeniano, em pontuar um assunto tão em voga 

nos dias atuais. Na concepção de Zevallos (2009, s/p), para evitar o sequestro infantil deve-

se seguir a seguinte prescrição: “Más companhias conduzem ao crime e às drogas. 

Selecione as companhias de seus filhos e o ambiente que eles freqüentam (clubes, festinhas, 

casas de jogos eletrônicos etc.)”.  

Está explícito, portanto, que é imprescindível ao homem ser devidamente ensinado 

para que cumpra adequadamente os seus deveres como a mais perfeita das criaturas divinas, 

retoma a temática: “que todos os homens sejam educados totalmente” (COMÉNIO, 1971, 

p. 91). Educar totalmente significa ser educado, não para a aparência, mas para a verdade, 

com utilidade certa e segura para esta vida e para a futura (COMÉNIO, 1971, p. 91). O 

objetivo desta educação é que todos sejam formados na sabedoria, nos bons costumes e na 

piedade, não para que se torne um sabichão, mas sabedor; não uma mascara de honestidade, 

mas a própria honestidade; não um hipócrita da piedade, mas um piedoso e santo adorador 

de Deus em espírito e verdade, afirma Comenius (1971, p. 91).  

Para Educar totalmente os homens, o ensino não pode ser dividido ou parcial, mas 

total; não superficial e aparente, mas profundo e real; não amargo e forçado, mas doce e 

agradável e, consequentemente, duradouro. “Deve desejar-se, porém, que todos sejam 

instruídos em profundidade e não superficialmente; para a verdade e não para opiniões ou 

aparências [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 94). Deve-se educar os homens integralmente 

porque quando se força a natureza humana a se fixar num determinado pormenor, e não 

observa todo o conjunto das coisas, o homem não pode manter-se em equilíbrio e, 

perigosamente, sai do centro trazendo, assim,  prejuízos para si, para as coisas e para os 

outros homens.  

 

Por exemplo, aqueles que desejam em excesso dominar os outros homens, 

e se obstinam nesse sentido, esquecidos de tudo o resto, se acontece que 

consigam realizar o seu desejo, facilmente se tornam tiranos, para perda 
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sua e dos outros. Outros, entregando-se apenas aos gozos da vida, tornam-

se porcos [...] (COMÉNIO, 1971, p. 93).  

 

O remédio para esta situação é que os homens sejam ensinados totalmente. “Que 

cada um prefira saber, querer e poder tudo o que Deus permitiu que se soubesse, quisesse e 

pudesse, e não apenas uma parte” (COMÉNIO, 1971, p. 94). Ensinar totalmente não 

implica em aspereza, e sim, em espontânea perfeição e suavidade com a finalidade de 

alcançar resultados duradouros. “De modo que, uma vez que se tenha iniciado esta mais 

plena educação não seja abandonada de novo e os homens não voltem a cair no habitual 

torpor, inércia e barbárie” (COMÉNIO, 1971, p. 95).  

Há pelo menos dois obstáculos que concorrem com a proposta educacional de 

Comenius, isto é, ensinar todos os homens totalmente. Um desses obstáculos é o pecado 

cuja preocupação é obscurecer a boa compreensão: “[...] todos fomos corrompidos, de 

modo que somos cegos mesmo em presença da própria luz, somos surdos perante as 

próprias vozes que nos aconselham o melhor [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 98). O outro 

obstáculo são os maus exemplos: “Um outro grande obstáculo para a sã educação do 

homem é dado pelos maus exemplos dos costumes e das opiniões, que penetram também 

entre os jovens (e sobretudo entre eles) e os conduzem para o mau caminho” (COMÉNIO, 

1971, p. 99).  

Esse é um assunto contemporâneo, pois muitos jovens para se sentirem aceitos em 

um determinado grupo, sujeitam-se a certos comportamentos, se necessário for, mudam o 

visual, o linguajar entre outras condutas para pertencerem a um grupo. Essa aceitação de 

um determinado tipo de conduta que não é aprovável se dará de uma forma sutil, e até 

mesmo inconsciente, sob a influência do ambiente onde está inserido. 

A Revista Escola, ao tratar dos vícios das drogas, com foco no tabagismo, pontua:  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos fumantes se 
iniciam no vício entre 5 e 19 anos de idade, ou seja, em idade escolar. 

Isso demonstra a grande responsabilidade que a escola e você, professor, 

têm na luta contra o tabagismo, que causa cerca de 5 milhões de mortes 

anualmente no mundo (REVISTA Escola, 2003, p. 30).  
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Desde cedo, é cada vez mais frequente, as crianças entrarem em contato com vícios. 

Não são raros os casos em que muitas delas são classificadas, por exemplo, como fumantes 

passivos, dentro do próprio lar. Em algumas situações os pais são os incentivadores dos 

filhos na caminhada para os vícios. Na mesma reportagem é relevante destacar, que ela ao 

se fundamentar na lei que restringiu o tabagismo
11

 em lugares coletivos, tem um significado 

específico na escola, a saber, “[...] a lei serve também para evitar que professores fumantes 

sirvam de (mau) exemplo para os estudantes” (REVISTA Escola, 2003, p. 30).  

O que se vê é uma consciência de que as nossas crianças, quando postos diante de 

maus exemplos, poderão sofrer influência não muito boas, as quais podem resultar em 

práticas não condizentes à educação fraterna. Fato é que na concepção de Comenius, os 

bons exemplos são fundamentais para que a juventude fuja das corrupções e práticas que 

prejudicam a si mesmo e ao próximo.  

Na compreensão do autor da Pampaedia uma das forças que a juventude seja bem 

educada, nos moldes de uma educação fraterna é necessário “dotar a mais completa das 

criaturas de todo os meios preventivos para se manter afastada de todas as coisas 

prejudiciais (COMÉNIO, 1971, p. 100). Por outro lado, é necessário dominar os excessos 

porque o homem “suportará os freios [...] se for habituado a dominar-se a si mesmo naquela 

coisa que vir que são contrárias à razão” (COMÉNIO, 1971, p. 101).  

Todavia, como foi dito acima, não pode ser esquecido que apesar dos obstáculos, 

nada pode se opor ao desejo do educador de reconduzir o homem à sua perfeição primitiva. 

Para ensinar tudo a todos há necessidade de escolas universais, isto é, a Panscolia.  

 

PANSCOLIA 

Quando Comenius (1971, p. 104) trata de escolas ele pontua que em alguns povos, 

nunca houve escolas e, por isso, tais povos eram bárbaros. Assinala que, em outros lugares 

existiam escolas, mas estas não eram boas. Mesmo as escolas que focavam a piedade, não 

estavam bem organizadas, pelo que se assemelhavam mais a casas de trabalhos forçados e a 

labirintos. Portanto, deveria se criar escolas por toda a parte, segundo a vontade de Deus, a 

                                                             
11 No dia 07 de agosto de 2009, o governo de São Paulo, fez vigorar a LEI Nº 13.541, de 7 de maio de 2009, 

na qual proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto 

fumígeno, derivado ou não do tabaco em lugares públicos. 
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reparar os homens de maneira que sirvam novamente como jardins de delícias para o 

Criador.  

É relevante neste contexto, atentar para os princípios que fundamentam a Panscolia. 

Comenius (1971, pp. 107-121)
12

 assinala que cada idade é destinada a aprender e que a 

morte não coloca um fim à vida do homem, porque todo aquele que nasceu homem, depois 

da vida terrena, deverá ir para a eternidade, a universidade celestial. Importa, portanto, 

repartir todas as fases e todas as tarefas da vida inteira para que os homens saibam os 

objetivos pelos quais eles estão neste mundo e escolham o melhor e não o pior para suas 

vidas.  

Os objetivos dizem respeito aos estudos, de modo especial, os religiosos; mas dizem 

respeito também a prudência da vida; os bons costumes; as artes e as ciências e ao 

conhecimento das letras. Estes estudos devem ser ensinados a todos os homens, respeitando 

os limites de cada fase da vida: a infância, puerícia, adolescência, juventude, idade adulta e 

velhice. Se estas fases não forem levadas em consideração, perde-se o tempo, “uma vez que 

aquelas coisas que poderiam ter-se aprendido na infância ou na puerícia, tem 

necessariamente que aprender-se na adolescência [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 109). Enfim, 

ou faltará tempo para as últimas tarefas ou tudo será feito precipitadamente e mal feito. 

Além disso, perde-se as ocasiões e aptidões para fazer as coisas: “Com efeito, para a 

realização daquelas coisas para que foi apta a primeira idade, não o será a segunda, muito 

menos a terceira, etc” (COMÉNIO, 1971, p. 109).  

Vale ressaltar aqui, ecos do pensamento de Comenius em Piaget. Segundo Lopes 

(2008, p. 55), Piaget ao prefaciar uma coletânea de textos de Comenius
13

, assinala que 

Comenius estava à frente do seu tempo, de maneira que sua discussão relativa ao 

conhecimento gradual da criança, a partir das coisas concretas para as complexas foi 

influência direta de Comenius em seus estudos. Percebe-se assim, que a abordagem do 

processo ensino-aprendizagem deve muito ao autor da Pampaedia. 

Necessário é atentar para o princípio de que Comenius (1971, pp. 109, 110), ao 

partir do conhecimento gradual e que saber utilizar cada fase da vida e aplicá-la ao ensino 

                                                             
12 Na tratativa da Panscolia foi feita uma síntese do capítulo 5 da Pampaedia. O que segue é um resumo 

indicativo deste capítulo. 
13 Esta obra possui a seguinte referência: PIAGET, J. La actualidade de Juan Amós Comenio. In Páginas 

Escogidas. Buenos Aires: A.Z. Editora; Orcalc, Ediciones Unesco, 1959. 



 

 

 

55 

(COMENIUS, 1997, p. 320), constitui-se em sabedoria, divide a vida humana em: 

concepção e a gestação no útero materno; no nascimento e sua sequência que é a infância; 

na puerícia; na adolescência; na juventude; na idade adulta e na velhice. Estas idades 

correspondem às suas respectivas escolas: a Escola da formação pré-natal; a Escola da 

infância; a Escola da puerícia; a Escola da adolescência; a Escola da juventude; a Escola da 

idade adulta e a Escolha da velhice.  

Ao comentar acerca destas escolas em termos abrangentes Comenius (1971, p. 110), 

afirma: 

O lugar da primeira dessas escolas será em qualquer parte onde nascem os 

homens; da segunda, em cada casa; da terceira, em cada aldeia; da quarta, 

em cada cidade; da quinta, em cada reino ou província; da sexta, no 

mundo inteiro; da sétima, em qualquer parte onde se encontrem homens 
mais longevos

14
. 

 

Nota-se que são sete escolas e cada uma delas, se não for possível sua fundação em 

todos os lugares, que pelo menos sejam estabelecidas em locais estratégicos, o que permite 

Comenius sintetizar as sete em quatro escolas.  

Lopes (2006, p. 222) constrói, a partir da Didática magna, a organização pansófica 

da escola comeniana: 

 

Grau Escola Local  Público-alvo Faixa etária Duração 

I Escola 

Materna 

Lar Infância 0-6 6 anos 

II Escola 

primária  

Comunas, 

vilas e 

aldeias 

Infância 7-12 6 anos 

III Escola latina 

ou ginásio 

Cidades Adolescência 13-18 6 anos 

IV Academia Reinos e 

províncias 

Juventude 19-24 6 anos 

                                                             
14 Ressalta-se que estas palavras podem ser lidas na Didática magna de Comenius (1997, p. 320), o que 

demonstra sua preocupação em enfatizar que para cada fase da vida humana deve haver uma escola 

específica.  
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Com raciocínio semelhante, ao contido na Didática magna, Comenius pontua na 

Pampaedia que estas escolas poderão ser privadas e acontece no lar, sob a responsabilidade 

dos pais; públicas, sob a supervisão da Igreja e dos magistrados e pessoais, uma vez que já 

se atingiu grau de maturidade que pode ser o condutor da sua própria vida.  

Escolas Local Responsabilidade 

Privada Lar Pais 

Pública  Igreja e Estado 

Pessoais   

 

Sua preocupação ao discutir a panscolia está voltada para as escolas públicas. Ele 

define escolas públicas como as assembléias onde os jovens de toda a aldeia ou conjunto de 

famílias, cidade ou província, sejam exercitados coletivamente
15

 nas letras, nas artes, nos 

costumes e na verdadeira piedade (COMÉNIO, 1971, p. 111). Este princípio conduz ao 

pressuposto da pansofia, isto é, ensinar tudo a todos, com sabedoria. Isto significa que 

todos têm direito e acesso à educação e na concepção de Comenius (1971, p. 111) que os 

pais sejam obrigados a enviarem os seus filhos à escola.  

A partir desse pensamento comeniano há dois princípios relevantes a serem 

destacados aqui:  

Educação para todos. Está explícito no pensamento de Comenius que a educação 

não deve ser dirigida a um determinado grupo de pessoas, tampouco, deve haver diferença 

de qualidade na educação. No estudo da Pampaedia Comenius (1971, p. 116) tratará dessa 

questão ao conceber que os nobres e os plebeus poderiam ser ensinados com os mesmos 

professores e nos mesmos lugares, daí sua ênfase: “[...] onde quer que os homens nasçam, é 

necessária a educação para que os dotes da natureza passem de potência a acto” 

(COMENIUS, 1997, p. 117).  

                                                             
15 O termo coletivamente diz respeito não a possibilidade de que os vários alunos sejam exercitados 

conjuntamente com o resultado de que haja num espírito de reciprocidade e cordialidade, mas também as 

disciplinas nas quais serão instruídos, com a finalidade de haja aproveitamento mais sólido e mais rápido 

(COMÉNIO, 1971, pp. 111, 113,114).   
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A relevância da Instituição Escolar. Esta existe em função de duas coisas: a primeira 

porque em sua maioria, os pais não podem propiciar a educação a seus filhos em sua 

plenitude, “pois muitos deles também são ignorantes” (COMÉNIO, 1971, p. 111); a 

segunda é que no estudo coletivo há estímulo recíproco dos alunos. Entretanto, deve-se 

explicitar que o objetivo da escola não é só aprender a ler e a escrever, mas também que 

aprendam conteúdos úteis e necessários para toda a vida (COMÉNIO, 1971, p. 115).  

Que na escola os alunos aprendam além das letras, a se exercitarem nos bons 

costumes, isto é, que as escolas empreguem todos os esforços para que seja uma oficina 

pública de virtudes, para que as crianças não aprendam vícios ou malefícios para si e para o 

próximo. Que nelas se aprendam a piedade, definida por ele como: “[...] coração - 

impregnado pelo reto sentimento, no que se refere à fé e à religião – saber buscar Deus em 

toda parte [...]” (COMENIUS, 1997, p. 271), de maneira que as crianças ao voltarem para 

suas casas, mesmo que lá haja algum desvio de comportamento por parte dos seus pais, 

estas saibam identificar e não sejam corrompidos pelos seus maus exemplos. Portanto, 

segundo Comenius o ensinamento às crianças nas escolas deve exceder o ensino da leitura e 

da escrita, ensinando também coisas úteis para a vida dos alunos.  

Uma das premissas que Comenius insiste em sua Pampaedia, que pode ser lida na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, 20 de dezembro de 1996, no 

artigo 2º, é que a educação é dever da família. É responsabilidade dos pais enviarem seus 

filhos à escola enfatizava Comenius (1992, p. 109). Porém, assim como Comenius pensa, o 

texto da Constituição Brasileira de 1988, traz a responsabilidade da educação para o Estado 

(primeiramente e depois da família). Diz o artigo 205: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

A fim de promover a educação obrigatória a todos, em 28 de outubro de 2008 o 

então ministro da Educação Fernando Haddad encaminhou uma proposta de aumentar o 

tempo mínimo de ensino obrigatório dos atuais nove para 14. De acordo com essa proposta, 

as crianças teriam de ser matriculadas na escola aos quatro anos de idade e permanecer até 
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os 17, pelo menos. Esse período abrange a pré-escola (quatro e cinco anos), ensino 

fundamental (seis a 14) e ensino médio (15 a 17). 

 

Especificamente em relação ao papel da escola, observa-se que ela tem um papel 

importante à formação da criança, não apenas no que diz respeito a sua intelectualidade, a 

sua formação acadêmica, científica, profissional, mas, segundo Comenius, deve ter como 

tônica o bom comportamento diante do próximo, daí sua ênfase na moral e na piedade. 

A partir dessa perspectiva vale ressaltar a reportagem da REVISTA Escola (2002), a 

qual assinala: 

 A família não impõe limites!" "É a televisão que educa as crianças." 
"Eles não estão a fim de nada, não têm jeito!" Quantas vezes você já não 

ouviu (ou proferiu) essas frases? Não há dúvidas de que boa parte do 

problema passa mesmo pela família, ausente e desestruturada, pelos 
programas de TV, cada vez mais violentos, e pelo próprio jovem, cujo 

caráter ainda está em formação. 

 

Em função da situação acima, aumenta a responsabilidade da instituição escolar e 

dos professores na formação da juventude, e de acordo com a reportagem, são apresentados 

três caminhos para se resolver essa questão, são eles: “a diferença entre autoridade e 

autoritarismo, a importância de compreender a necessidade que o jovem tem de se 

expressar e as vantagens de construir pactos com a garotada” (REVISTA Escola, 2002, 

s/p). 

Uma das questões na formação da juventude é que algumas delas estão inseridas em 

lares desfeitos, sem estrutura mínim, além da questão do princípio de autoridade. Em 

função de sua realidade social e familiar, muitos discentes não têm limites e não respeitam 

o professor, em se tratando da escola, o que acaba por comprometer o processo ensino-

aprendizagem. 

Há necessidade, entretanto, de diferenciar o professor autoritário do professor com 

autoridade, conforme o quadro abaixo (GENTILE, 2002, s/p) 
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Um professor autoritário... Um professor com autoridade... 

...exige silêncio para ser ouvido; 
...conquista a participação com atividades 

pertinentes; 

...pede tarefas descontextualizadas; 
...mostra os objetivos dos exercícios 

sugeridos; 

...ameaça e pune; ...escuta e dialoga; 

...quer que a classe aprenda do jeito que ele 

sabe ensinar; 

...procura adequar os métodos às 

necessidades da turma; 

...não tem certeza da importância do que está 

ensinando; 

...valoriza o conteúdo de sua disciplina na 

construção do conhecimento; 

...quer apenas passar conteúdos; 
...adapta os conteúdos aos objetivos da 

educação e à realidade do aluno; 

...vê o aluno como um a mais. ...vê o aluno como um ser humano. 

 A função do professor não é apenas transmitir conteúdo, aplicar provas, instruir nos 

exercícios, enfim, questões necessárias para as atividades acadêmicas, mas também detectar 

as dificuldades dos alunos e procurar ajudá-los nas mais diferentes áreas do saber, provendo 

educação que seja útil para toda uma vida, que contribua consideravelmente para a sua 

formação enquanto indivíduo. 

As escolas, por sua vez, além de possuírem bons professores, conforme visto acima, 

alunos e bons livros, devem possuir edifícios para as aulas, reuniões, os meios financeiros 

para pagamento dos professores e diretores, que serão os responsáveis pela manutenção da 

autoridade e do estímulo a todos os alunos e corpo docente. Deve haver ainda a 

preocupação com a utilização de métodos atraentes, com estudo inteiramente práticos, que 

resultem no prazer da juventude em fazer parte dela. Alguns dos métodos apontados por 

Comenius (1971, p. 120) são: debates, redação de cartas e representações cênicas, os quais 

serão vistos, neste trabalho, quando este tratar da discussão em torno da Pandidascália.  
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Em síntese, há uma profunda preocupação de Comenius com a criação de escolas, 

denominadas por ele de panscolia (escola para todos), cujo objetivo é “conseguir que, por 

toda parte, haja grande abundância de homens bem instruídos” (COMÉNIO, 1971, p. 115). 

Em suas reflexões da escola pansófica (ensinar tudo a todos) explicitada em toda a 

Pampaedia, Comenius pontua que a escola no cumprimento do seu objetivo deve possuir 

bons livros, e na tratativa de sua interpretação do que seriam, “os bons livros”, ele escreve 

um capítulo que discorre esta matéria, denominando-a Pambiblia.  

 

PAMBIBLIA   

Comenius adentra na discussão da Pambiblia porque está convicto de que os livros, 

segundo o viés proposto por ele, estão destinados à reforma do mundo, e a partir dessa 

perspectiva é que ele define Pambiblia como “livros destinados à cultura universal e 

elaborados segundo as leis de um método universal” (COMÉNIO, 1971, p. 123). Para que 

sejam instrumentos universais de cultura eles devem conter todas as coisas úteis ao ser 

humano. Ao enfatizar as “coisas úteis”, Comenius tem em mente que não há necessidade de 

muitos livros (COMÉNIO, 1971, p. 125), mas apenas os livros divinos que são: o mundo, a 

mente e a Revelação feita com palavras e narrada na Bíblia.  

Estes três livros, para Comenius, são a verdadeira e completa biblioteca, porque o 

seu conteúdo diz respeito às coisas deste mundo e prepara o homem para a eternidade. Os 

demais livros são relevantes na medida em que prepara o entendimento humano para a 

compreensão dos livros divinos. Nesse contexto é que ele discorre acerca de que como os 

livros deveriam ser editados. Aqui seguem apenas as linhas mais gerais de Comenius
16

 que 

tratam de como deveriam ser editados todos os livros da escola pansófica. Eles devem ser: 

Poucos e breves. Na concepção comeniana os livros devem ser poucos e breves, “de 

modo a não fazerem perder a coragem pelo seu número e pelo seu tamanho, e em algum 

privado das coisas necessárias [...] em alguns sobrecarregados com coisas supérfluas” 

(COMÉNIO, 1971, p. 125). Percebe-se que Comenius não só defende a brevidade do livro, 

mas que os livros não sejam sobrecarregados de coisas supérfluas. Além disso, ele enfatiza 

que somente os livros que tragam novas e úteis descobertas deveriam ser publicados. 

                                                             
16 Para aprofundamento, ler: (COMÉNIO, 1971, pp. 125-145) 
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Publiquem-se apenas descobertas novas e úteis [...]. Desapareça a 
perniciosa atitude de escrever livros acerca de coisas já conhecidas (isto é, 

de transcrever o que outros escreveram [...]). Se alguém, mudando apenas 

o estilo, quiser parecer que fez um livro e, desse modo, vender, como 

suas, coisas alheias, seja considerado plagiário; ou então ridicularizado 

[...] (COMÉNIO, 1971, p. 131) 

 

 

Claros e verdadeiros. Esta deve ser outra qualidade dos livros da escola pansófica: 

clareza na exposição do que é verdadeiro. Como visto, Comenius assinala a importância de 

escrever livros que contenham apenas os conteúdos úteis. Portanto, não podem estar 

carregados de coisas supérfluas. Nesta parte da Pampaedia o destaque é que estes livros 

ensinem de modo claro o que é verdade.  

 

Se expuserem todas as coisas com verdade tão clara e sólida que, 

por assentimento comum, toda a humanidade tenha de reconhecer 

que aqui estão as verdadeiras chaves para abrir os livros de Deus, as 

chaves que abrem a compreensão de todas as coisas neles contidas 

(COMÉNIO, 1971, p. 125).  

 

Atraentes e diferentes. Diferentes no sentido de que devem ser aplicados aos 

diferentes graus da idade. Atraentes, em oposição aos livros ou aos métodos utilizados em 

seus dias, isto é, que provocavam tédio por causa da ênfase nas repetições e do decorar 

apenas conteúdos (COMÉNIO, 1971, p. 125). Para que estes livros sejam atraentes 

Comenius discorre acerca de diversas formas, entretanto, sua ênfase na Pampaedia será no 

diálogo.  

 

Conseguir-se-á isso, sobretudo se a maior parte desses livros forem 

escritos em forma de diálogo, pelas utilizações interessantíssimas a que tal 

forma se presta [...] Por este processo, todos se habituam a interrogar 
inteligentemente acerca de todas as coisas e a responder inteligentemente 

às coisas perguntadas inteligentemente, quer a tarefa de interrogar seja 

confiada aos professores, quer seja confiada aos alunos. Com efeito, cada 
um deles se habituará a desempenhar um ou outro papel, ora fazendo-se 

aluno, ora fazendo-se examinador. E se todos forem ensinados a 

interrogar e a responder assim, prudentemente, acerca de todas as coisas, 

todos se tornarão sábios (COMÉNIO, 1971, p. 129) 
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Observa-se, a partir das palavras acima, que tanto as escolas (panscolia) quanto os 

livros escolares (pambiblia), tem o foco de fazer com que a educação seja uma atividade 

agradável de se realizar. Infere-se daí que, sua abordagem educacional se preocupa com o 

professor e com o aluno, ou seja, que o último não seja apenas um recipiente, antes, seja 

parte integrante do processo ensino-aprendizagem, porque só assim, é que a educação 

cumprirá o seu propósito: educar para a sabedoria.  

É nesse contexto que, logo após, tratar da Panscolia e Pambiblia, volta-se 

especificamente aos professores. Estes devem se preocupar em inserir e extrair 

conhecimento dos seus alunos. Nessa discussão, Comenius utiliza o termo Pandidascália, 

conforme será a tratado a seguir.  

Em uma pesquisa realizada por alunos de uma Universidade baiana, feita na cidade 

de Jequié, na Bahia, em 2005, a qual procurava verificar a intensidade de utilização dos 

livros didáticos dos professores da região, especificamente em relação à disciplina 

Ciências, voltada para alunos do ensino fundamental, percebeu-se: 

 

Quando perguntado aos professores sobre os materiais didáticos 

utilizados pelos mesmos, nota-se que para aqueles materiais utilizados 

em primeiro lugar, o livro didático é o mais utilizado (52,17%) seguido 

pela internet (13,04%) e revistas (8,69%). A partir destes dados constata-
se que o livro didático é ainda o material predileto do professor apesar 

dos problemas que o mesmo apresenta conforme já citado por diversas 

pesquisas. Além do livro didático ser, primordialmente, o material mais 
utilizado pelo professor, 78,26% dos educadores pesquisados, o adota 

como guia e utiliza outros para complementar (SILVA, SOUZA e 

DUARTE, 2006). 

 

Essa realidade local, não está distante da situação das demais regiões do país. 

Observa-se, a partir das palavras acima, a atualidade do pensamento de Comenius, porém, 

deve-se atentar para o princípio de que ele não só valorizou o livro didático, mas também 

pontuou que a educação não deveria se limitar a ele e, sim explorar outros métodos, mais 

amplos (COMÉNIO, 1971, p. 235). Fato é que para ele, o livro serviria apenas de “muletas 

para endireitar as pernas, porém, uma vez fortalecidos, devem ser tirados” (COMENIO, 

1992, 218).  
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Lopes (2006, p. 17) assinala que a discussão em torno do livro didático aparece no 

texto de Éster Buffa (1986, pp. 19-26), e esta sinaliza que o livro escolar tinha como 

objetivo difundir as ideias político-educacionais de uma classe dominante. Todavia, 

observa-se que no pensamento comeniano, o livro didático não trazia em si, uma 

abordagem puramente tradicional ou política de ensino, ao invés disso, ele enfatiza a 

preocupação de fazer com os docentes explorem os mais diferentes métodos com a 

finalidade de, ora prover ensino e ora extrair conhecimento dos alunos.  

Na Pampaedia, Comenius demonstra a importância de incutir na juventude a 

reflexão e a crítica no processo ensino-aprendizagem, e com isso, este princípio 

educacional pode ser percebido nas palavras de Silva, Souza e Duarte (2006): 

 

Diante dos resultados apresentados, verifica-se que, apesar dos vários 

estudos e análises já realizadas sobre os livros didáticos e sua utilização, 

conforme podemos constatar pela própria história do livro didático, sem 

desconsiderar as mudanças que já ocorreram, tanto na estrutura quanto na 

abordagem do conteúdo, ainda há muito para ser mudado, sobretudo, 

quanto a percepção e utilização do livro pelo próprio educador. Percebe-

se a necessidade de desviar o foco de atenção do conteúdo propriamente 

dito e focar o olhar, um pouco mais, na sua significância e relevância 

social. É preciso que o livro de Ciências seja utilizado não apenas como 

fonte de informações, mais como um instrumento didático, que promova 

o desenvolvimento de competências necessárias para a vida, tais como a 

observação, a critica, a análise, a reflexão e principalmente, a capacidade 

de estabelecer relações entre os conteúdos apresentados e o cotidiano 

vivenciado no dia-a-dia. 

 

Já que os livros didáticos têm o objetivo de propiciar aulas agradáveis e aprendizado 

que permita ao aluno refletir acerca de todas as coisas e, a partir de sua capacidade 

reflexiva, distinguir-se como a mais sublime das criaturas do Criador, eles devem ser 

editados de acordo com a faixa etária dos alunos e devem conter toda a matéria metódica, 

avançando em conhecimento, ornados com figuras e com nomes atraentes; que contenham 

resumos objetivos e abrangentes; que tratem das questões espirituais, de acordo com as 

Escrituras. Por fim, devem servir de auxílio e não de causa fundamental, quando utilizados, 

após sua utilização devem ser lançados fora, num sentido de dar continuidade ao processo 



 

 

 

64 

educativo, não repetindo aquilo que já fora estudado para que também não gere 

dependência da criança e do professor (COMÉNIO, 1971, pp. 233-235).  

Nesse contexto é relevante observar que, por mais que alguns critiquem, o uso do 

livro didático e atribuam a Comenius sua utilização, é necessário perceber que em muitas 

situações a problemática está em torno de saber como utilizá-lo, é o que pode ser visto na 

reportagem, Livro adequado à realidade do aluno ajuda a melhorar qualidade de ensino, realizada 

pela Rede Brasil (2009): 

 

Muitos deles utilizam métodos que não primam pelo fomento à 

criatividade e ao senso crítico de crianças e adolescentes, fazendo uma 

abordagem repetitiva dos conteúdos e exigindo dos alunos respostas 

diretas e homogeneizadas, sem considerar suas especificidades, sua 
cultura e a realidade onde vivem. 

 

  

A partir desse diagnóstico foi criado o grupo denominado de REDE de Educação do 

Semi-árido Brasileiro (RESAB), onde reuniu diversos pesquisadores visando contextualizar 

os livros oferecidos aos alunos da citada região, com o objetivo de 

aproximar as práticas pedagógicas da realidade local desses meninos e 

meninas, através de conteúdos programáticos e de uma linguagem que 
promova a convivência sustentável de educandos e educadores com o 

meio em que vivem, remetendo assim o processo educativo às formas de 

vida e aos problemas da própria comunidade. A consequência disso são 
estudantes muito mais interessados em aprender e a consequente 

elevação do rendimento escolar, além da valorização da própria região 

onde vivem por parte dos educandos (REDE de Educação do Semi-

árido Brasileiro, 2009). 

 

 

Após a constatação acima e a reformulação das práticas pedagógicas naquela região, 

verificou-se o reflexo dessas práticas, comprovou-se a boa aceitação de professores e 

alunos com razoável melhoramento no processo educativo. Por conseguinte, a questão não 

envolve apenas o livro didático, e sim, o método utilizado na sua aplicação no processo 

ensino-aprendizagem. 

Com relação à importância de ilustrações e imagens nos livros didáticos vale 

destacar o artigo, O que as crianças aprendem com os livros ilustrados?, o qual afirma: 
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A leitura também prepara a criança para reconhecer e entender as novas 
palavras, porque ela agora vai saber o que elas significam. Livros de 

pinturas e gravuras ajudam a criança a se familiarizar com esse processo. 

É importante lembrar que estes livros, além de poucas páginas, devem ter 

ilustrações grandes, coloridas e pouco texto (SITEDEDICAS.UOL, 

2009). 

 

Na leitura do texto da Pampaedia até parece que as palavras acima, fundamentaram-

se nos dizeres de Comenius (1971, p. 125): “de modo a não fazerem perder a coragem pelo 

seu número e pelo seu tamanho, e em algum privado das coisas necessárias [...] em alguns 

sobrecarregados com coisas supérfluas”. Sendo assim, concebe-se que há ecos dos 

princípios comenianos nas discussões atuais que envolvem o uso do livro didático, o que 

resulta na possibilidade de se afirmar que o pensamento de Comenius é deveras atual. Sua 

atualidade pode ser percebida não só na Panscolia e na Pambiblia, também pode ser vista 

em sua discussão da Pandidascália.   

 

PANDIDASCÁLIA  

Comenius intencionava delinear a escola pansófica, isto é, “ensinar tudo a todos”, a 

partir dessa perspectiva é que se preocupou em propor a criação de escolas (Panscolia) e 

com a literatura que deveria ser utilizada nesta escola (Pambiblia). Entretanto, ainda faltava 

em sua proposta pansófica, uma relevante figura, a do professor.  

Em sua concepção, para ensinar todos os homens totalmente (pansofia), são 

necessários professores universais que saibam inculcar em todos todas as coisas, 

designados de Pandidascália. “[...] que não faltem em nenhum lugar [...] que sejam doutos 

e capazes de ensinar, que eles próprios entendam todas as coisas que tornam o homem, 

homem e saibam, em todas as coisas, instruir os outros” (COMÉNIO, 1971, p. 105).  

Quando convidado pela Unesco para refletir sobre quais os temas indispensáveis 

para a formação do cidadão do século 21, Edgar Morin escreveu Os Sete Saberes 

Necessários à Educação do Futuro e numa entrevista a Ferrari (2009), articulista da 

REVISTA Nova Escola, ele afirmou:  

 

um dos principais objetivos da educação é ensinar valores. E esses são 
incorporados pela criança desde muito cedo. É preciso mostrar a ela 

como compreender a si mesma para que possa compreender os outros e a 
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humanidade em geral. Os jovens têm de conhecer as particularidades do 
ser humano e o papel dele na era planetária que vivemos. Por isso a 

educação ainda não está fazendo sua parte. O sistema educativo não 

incorpora essas discussões e, pior, fragmenta a realidade, simplifica o 
complexo, separa o que é inseparável, ignora a multiplicidade e a 

diversidade.  

 

Morin, ao comparar o planeta Terra a uma nave espacial, onde a economia, a 

ciência, a tecnologia e a política ocupariam o lugar do motor (hoje danificado), coloca a 

educação como forma de compreender e fazer as ligações para que a “nave” possa 

funcionar. Em outras palavras, Morin acredita que a educação deve dar oportunidade para 

os alunos desenvolverem a competência de compreender o mundo em que se vive. 

Compreender e também aprender a se relacionar com esse conhecimento aprendido. 

Desde a educação infantil, é possível ensinar as crianças a refletir e se expressar 

sobre o estudo da condição humana em seus aspectos biológicos, físicos, culturais, sociais e 

psíquicos. Morin, citado por Ferrari (2009), assinala que os professores da educação básica 

 

podem partir da problemática do estudante e fazer um programa de 

ensino cheio de questões que partissem do ser humano. O polivalente 

pode mostrar aos pequenos como se produz a cultura da televisão e do 

videogame na qual eles estão imersos desde muito cedo. Já a escola que 

trabalha com os jovens deve dedicar-se à aprendizagem do diálogo entre 

as culturas humanísticas e científicas. É o momento ideal para o aluno 

conhecer a história de sua nação, situar-se no futuro de seu continente e 

da humanidade. Às universidades caberia a reforma do pensamento, para 

permitir o uso integral da inteligência.  

 

Nessa mesma tônica, vê-se que a proposta comeniana na Pampaedia propõe algo 

bem parecido. Segundo Comenius (1971, p. 86) é dever da escola ensinar os alunos a ter 

fluência em sua fala, sabendo explicar coerentemente e com facilidade as palavras e o seus 

pensamentos sobre as diversas temáticas. Dessa forma, os alunos saberão conversar e se 

expressar prudentemente, sabendo “unir os discursos e modo coerente e não como areia 

sem cal” (COMÉNIO, 1971, p. 86). 
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Em função dessa preocupação pontua algumas recomendações específicas aos 

professores. Ao tratar da primeira educação diz que os professores dessa faixa etária devem 

ser “dedicados e engenhosos”, por ser de sua responsabilidade fixar na criança, os 

primeiros fundamentos educacionais, “o professor da escola primária deve ser mais sabedor 

que os outros e ser remunerado com um salário maior em relação aos outros”. (COMÉNIO, 

1971, p.231). 

A questão da remuneração dos professores é uma discussão antiga e que merece 

destaque. Lopes (2010, pp. 27-28) comenta que no estudo da educação romana encontram-

se as informações de que em Roma havia três graus sucessivos de ensino, os quais 

correspondem normalmente a três tipos de escolas confiados a três mestres especializados: 

aos sete anos, a criança entrava na escola primária, de onde saía, por volta dos onze ou doze 

anos, para a dos grammaticus; na idade em que recebia a toga viril, aos quinze anos às 

vezes, passava para o retórico: os estudos superiores duravam normalmente até os vinte 

anos, podendo se estender além. 

Para designar o mestre primário, os latinos empregavam algumas vezes a palavra 

litterator, criada sobre o modelo do grego grammatistês (o que ensina as letras), mas 

preferiam dizer primus magister e, no mais das vezes, “mestre-escola” (magister ludi ou 

magister ludi literarii). 

Também os romanos, devido aos perigos da rua tanto para os rapazes como para as 

moças, adotaram o costume grego do escravo acompanhante, que designavam com o nome 

de paedagogus. O pedagogo conduzia seu pequeno senhor à escola, onde as aulas eram 

ministradas ao ar livre, mas isoladas dos barulhos e curiosidades da rua. As crianças 

sentavam-se em escabelos sem encosto (não havia necessidade de mesas, escreviam sobre 

os joelhos), agrupadas em torno do mestre, que pontificava de sua cadeira.  

O programa da escola primária consistia em aprender a ler e a escrever, nada mais 

do que isso. A criança escrevia, em sua tabuleta, as letras, a palavra ou o texto que deveria 

ler. A leitura e a escrita estavam intimamente associadas à declamação: a criança aprendia 

de cor os pequenos textos nos quais se exercitara, ao mesmo tempo para formar-se e para 

enriquecer a memória, uma vez que a memória e a imitação eram as mais estimadas 

qualidades entre as crianças. As crianças que não buscassem apreender os ensinamentos 
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dos mestres sofriam pancadas e estendiam a mão à palmatória (MARROU, 1971, pp. 420-

421). 

Vale ressaltar que o mestre de primeiras letras (litterator), em Roma, era mal pago, 

pois ganhava menos do que um pedreiro ou carpinteiro. Assim, não é de surpreender que o 

mestre de primeiras letras procurasse trabalho suplementar na redação de testamentos 

(MARROU, 1971, p. 415).  

Em contraste, ao princípio educacional romano e do Brasil atual, Comenius, 

enfatizou que os professores responsáveis pelo ensino das primeiras letras deveriam ser os 

mais bem pagos dentre os demais docentes. Segue abaixo tabela relativa ao piso salarial dos 

professores da educação infantil, fundamental I e II e Ensino Médio, conforme informações 

extraídas do artigo: Piso salarial do SINDICATO dos Professores de São Paulo (2009):   

Piso Salarial 

Piso salarial na educação básica 

(válido a partir de 1º de março de 2009)  

Educação infantil (em escolas que só possuem educação infantil) R$ 665,88* 

Educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental R$ 744,06* 

6º ao 9º ano do ensino fundamental  R$ 8,80** 

Ensino médio 
R$ 9,79** (diurno) 

R$ 8,80** (noturno)  

Ensino técnico R$ 8,94** 

Pré-vestibular R$ 13,67** 

* jornada semanal de 22 horas 

** valor da hora-aula, com duração máxima de 50‟ (aula no período diurno) e 40‟ (no 

período noturno)  

 

• Sobre o piso salarial devem ser aplicados 5% de hora-atividade. Professores 

aulistas também têm que calcular o descanso semanal remunerado (DSR). 
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• O piso dos professores mensalistas (até o 5º ano do ensino fundamental) refere-se a 

jornada máxima de 22 horas semanais. 

Na reportagem da Globo (2009), Lei que aumenta salário de professor em SP sai no 'Diário 

Oficial' pode-se verificar os reajuste na remuneração salarial do professor da Rede Pública 

Estadual:  

de 1ª a 4ª série, sem ensino superior, passarão a receber R$ 1.309,17 de 
salário-base. Os de 1ª a 4ª com curso superior e de 5ª a 8ª e ensino médio 

(fases que exigem ensino superior) ganharão R$ 1.501,50. A 

remuneração inicial, entre salário-base e gratificações, chega a R$ 

1.819,63. O novo salário-base dos diretores e dos supervisores é de R$ 
1,648.77 e R$ 1.803,93, respectivamente.  

 

Diante do exposto, há muito o que rever na discussão à valorização do professor, 

sobretudo, nos que militam no ensino das primeiras letras. A cada dia esta profissão tem 

sido solapada na sociedade brasileira e, uma das razões, é relativa à sua remuneração. Fato 

é que, muitos professores desenvolvem suas atividades com esmero, entretanto, nem 

sempre têm sido lembrados por essa atitude.  

Nesse contexto, vale recordar que noutra parte da Pampaedia, Comenius (1971, p. 

147) define o professor da escola pansófica como: “um professor pampédico que sabe 

formar todos os homens em todas as coisas que aperfeiçoam a natureza humana, para tornar 

os homens totalmente perfeitos [...]”. O contexto próximo dessa afirmação é a comparação 

feita por Comenius entre os professores e os apóstolos formados por Cristo, pois, em seu 

entendimento os professores têm responsabilidades e devem ser tão valorizados como os 

apóstolos são na Igreja: “depois dos tempos dos apóstolos, estão [os professores] 

encarregados da formação dos homens [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 148).  

Ao comparar o ofício docente com o trabalho realizado pelos apóstolos fica 

demonstrado quão importante é o exercício desta função na formação dos alunos. Ressalta-

se que o objetivo específico desta “formação” é: restabelecer no homem a imagem perdida 

de Deus, porque quando se estabelece no homem a imagem perdida de Deus, este passa a 

escolher o bem e a reprovar todo o mal. “Lembrem-se, portanto, os educadores dos homens 

que o seu dever é ensinar aos homens todas aquelas coisas que dizem respeito à reparação 

da imagem divina em nós [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 149).  
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Observa-se que, educar os homens, no pensamento de Comenius (1971, p. 150) não 

diz respeito apenas à transmissão de conhecimento, antes disso, o foco está na restauração 

da imagem divina perdida no homem. Este é o objetivo de todo educador. É com essa 

perspectiva que o autor da Pampaedia explicita o perfil dos que podem exercer tamanha 

responsabilidade. Segundo ele, os formadores dos homens serão os mais seletos dentre a 

sociedade. 

Os docentes deverão ser, antes de tudo, piedosos, isto é, “totalmente dedicados a 

Deus” (COMÉNIO, 1971, p. 148). Além de piedosos, eles devem ser honestos, ou 

“imaculados diante dos homens, sob todos os pontos de vista” (COMÉNIO, 1971, p. 148). 

Devem ainda, serem dignos, “para que façam todas as coisas com a mais suave severidade” 

(COMÉNIO, 1971, p. 148); diligentes, “a fim de que nunca sintam o peso ou se 

envergonhem do seu ofício, nem se deixe abater facilmente pelas fadigas” (COMÉNIO, 

1971, p. 148); prudentes, “porque os espíritos humanos [...] se transformam em monstros 

multiformes, se não presos e firmemente apertados nos vínculos da ordem” (COMÉNIO, 

1971, p. 148). 

Este perfil resultará na competência docente, que está diretamente ligada ao método 

de ensino que é uma das principais preocupações de Comenius. Este foco pode ser 

percebido, além da Pampaedia, também na Didática magna: “Nós ousamos prometer uma 

Didática Magna [...] de ensinar de modo fácil, portanto sem que docentes e discentes se 

molestem ou enfadem, mas, ao contrário, tenham grande alegria [...]” (COMENIUS, 1997, 

p. 13).  

O objetivo educacional comeniano na Pampaedia é referente a restauração da 

imagem divina perdida no homem, mas para alcançar este objetivo é necessário estar 

consciente de que os professores conheçam todos os fins da sua profissão; todos os meios 

educacionais possíveis e aplique uma variedade de método de ensino. Assim, sua didática 

devem se fundamentar em três princípios: universalidade, para que todos sejam ensinados 

em todas as coisas; simplicidade, para que com meios adequados cheguem à certeza e 

espontaneidade, para que façam tudo suavemente e agradavelmente, como se fosse um 

jogo; “de modo que todo o processo da educação do homem possa chamar-se escola-jogo 

(schola ludus)” (COMÉNIO, 1971, p. 150). 
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Comenius pontua um método composto de três partes, que deve ser utilizado pelos 

professores. As partes são: análise, síntese e síncrise. Na análise ocorre a decomposição da 

unidade nas suas partes. “Com efeito, as coisas indivisas e indistintas, são confusas, 

perturbam os sentidos, a mente e a si mesmas” (COMÉNIO, 1971, p. 155). Na síntese 

ocorre o inverso, isto é, a recomposição das partes no seu todo. “Ele é vantajosa para 

consolidar o conhecimento das coisas” (COMÉNIO, 1971, p. 156).  Por fim, a síncrise, que 

é a comparação das partes com as partes e dos todos com os todos. Esta comparação 

esclarece o conhecimento, porque “conhecer as coisas isoladamente (como costuma fazer o 

comum dos homens) é algo de parcial, mas conhecer a harmonia das coisas e as relações 

comuns de todas as coisas com tudo [...] traz às mentes luz pura [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 

156).  

Nesta mesma discussão é relevante atentar para o princípio educacional de que 

Comenius compreendia a necessidade de, uma vez observadas todas as condições para a 

educação do homem, o educador não poderia fazer distinção entre a teoria (theoria), a 

prática (práxis) e sua utilização, que é denominada por ele como chresis (COMÉNIO, 

1971, p. 160). Na prática isso implica num único método que está focado na teoria, na 

prática e nos exemplos. As regras deveriam ser poucas, mas claras; a aplicação prática 

deveria ser contínua e muitíssima, até se transformar em hábito e os exemplos, seriam 

ligados diretamente ao tema (COMÉNIO, 1971, p. 160).  

Na reflexão do método comeniano Gasparin (1994, p. 154) assinala que ele pode ser 

definido como sincrítico
17

 que corresponde à “ação da mente que compara uma coisa com 

outra, fazendo-as passar por um crivo a fim de separar, discernir o que é o melhor de todo 

resto”. Semelhantemente Lopes (2003, p. 111) define: “método que confronta duas ou mais 

idéias, ou realidades, buscando compreendê-las dentro de uma totalidade”.  

As definições acima contemplam pelo que se pode perceber, uma parte do 

significado do método comeniano, porque ambas acentuam “a comparação entre duas 

coisas ou realidade”. Entretanto, deixam de assinalar um princípio fundamental do citado 

método que é o termo “exemplo”, o qual está diretamente relacionado com método de 

                                                             
17 Lopes (2006, p. 201) acentua que o termo sincrítico aparece numa obra de Comenius posterior a Didática 

magna, por isso, prefere não se referir ao método comeniano sincrítico, como faz Gasparin. Esta obra, porém, 

entende que este termo pode ser utilizado como método comeniano, porque o conteúdo dessas ideias podem 

ser percebidas explicitamente na Pampaedia.  
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ensino que permite a compreensão de que “exemplos” não dizem respeito à questão moral, 

como pode se pensar, mas tem a ver com a utilização de recursos práticos e visuais 

aplicados ao processo de ensino-aprendizagem.  

Já que não se consegue prover todos os recursos visuais, que eles sejam inseridos no 

livro escolar, daí, na Didática magna, ao fazer referência ao seu método de ensino, 

Comenius (1997, p. 332) registra as palavras: “[...] seria muito útil para a escola [...] um 

livro ilustrado com figuras [...] Nesse livro podem ser pintados montes, vales, árvores, 

pássaros, peixes, cavalos [...]”. Portanto, no método comeniano há três partes 

indissociáveis: a teoria, a prática e as ilustrações, as quais formam o método sincrítico que 

deveria ser utilizado continuamente pelos docentes em suas aulas.  

Além do método comeniano, proposto acima, o docente (pandidáscalos) deve ter 

em mente os seguintes princípios educacionais
18

: 

1- Que todo homem seja submetido à educação o mais cedo possível. Além disso, 

deve-se ter a consciência de que este ensino tem início, mas não tem fim, pois se trata de 

algo contínuo. Por ser um ensino contínuo e ter início desde a mais tenra idade, não pode 

ser enfadonho, e sim, alegre e suave em sua maneira de aplicá-lo (COMÉNIO, 1971, p. 

151). 

2 – Que todo homem tenha diante de si os instrumentos necessário à sua educação. 

Todas as discussões dispostas à educação devem ser planejadas antecipadamente e com os 

alunos. Que a estes não faltem ilustrações, livros, observações práticas para que os ensinos 

sejam incutidos na memória. Para tanto que sejam observadas, num primeiro momento as 

coisas simples e depois as complexas.  

3 – Que os recursos educacionais sirvam como alimento ao desejo inato de 

conhecer do homem. Por conseguinte, deve-se primeiramente, apresentar todas as coisas a 

serem aprendidas aos sentidos. Após isso, apresentá-los na prática e, por fim, que se 

discorra a respeito da temática da aula. 

4 – Que o conhecimento por ser contínuo é gradual. Por isso, deve-se partir dos 

princípios mais elementares; após os elementares é mister pormenorizar mais precisamente 

as partes, com a finalidade de obter o máximo de exatidão no que está conhecido. 

                                                             
18 Esta parte segue a estrutura proposta por Comenius (1971, pp. 162-163).  
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Por conseguinte, após a reflexão que tratou de demonstrar a atualidade da 

Pampaedia de Comenius nas discussões da atualidade, percebeu-se que para o autor da 

Pampaedia, o processo educativo só cumprirá seu objetivo, que é reparar no homem a 

imagem perdida de Deus, se ela respeitar o desenvolvimento educacional dos alunos e tiver 

a consciência de que o processo educacional, sobretudo, o escolar deve ser revestido de 

satisfação e alegria por parte dos alunos. É nesse contexto que ele propõe que a forma 

popular de ensinar seja a utilizada, em detrimento do rigor filosófico (COMÉNIO, 1971, p. 

164). Para ele, o método popular estimula a luz inata, para que se transforme numa chama, 

e assim, “a verdade das coisas virá à luz espontaneamente” (COMÉNIO, 1971, p. 164). A 

partir dessa mesma perspectiva Comenius (1971, p. 170) afirma: “[...] que nada se faça a 

não ser com prazer. [...] nada será difícil para quem quer, porque (como diz Santo 

Agostinho), naquilo que se ama, ou não há fadiga, ou a própria fadiga é amada”. 

Após, demonstrar as principais idéias da Pampaedia, bem como sua atualidade para 

as questões educacionais, é necessário adentrar na discussão específica deste trabalho que é 

identificar na Pampaedia de Comenius a responsabilidade da família na Educação Básica.  
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Capítulo 3 – A aliança família-escola na Pampaedia de Comenius 

 

Com a preocupação de explicitar a motivação de Comenius ao escrever a 

Pampaedia e por esta razão estar diretamente ligada ao objetivo deste capítulo, que é 

demonstrar a responsabilidade da família na educação básica, deve-se atentar para o 

princípio de que a Pampaedia é a quarta parte de uma obra maior, a Consulta universal 

sobre a reforma das questões humanas.  

Há alguma discussão quanto à época da composição da Consulta universal. Cauly 

(1995, p. 263) afirma que Comenius ao escrever a De Geer em 1645 afirmou: “Tenho um 

trabalho em curso intitulado Consulta universal sobre a reforma das questões humanas”. 

Decorre desta afirmação que em 1645 o teólogo-pedagogo morávio já havia concluído a 

obra acima. Gasparin (1994, pp. 95, 96) acentua que a referida obra começou a ser 

concebida e escrita no exílio quando Comenius já havia vivido a desagregação política e 

cultural da Boêmia, cujo ápice foi a derrota na Montanha Branca, em 1620. Entretanto, 

declara: “Historicamente não há uma data precisa para o início da redação dessa obra. 

Sabe-se, contudo, que já em 1644, Comênio, em carta a um amigo, revelara sua intenção de 

escrevê-la [...]” (GASPARIN, 1994, p. 96). Lopes (2006, p. 302) é do parecer que a obra 

teve início em 1644.  

Ainda que não seja possível precisar a data de sua composição é de consciência 

comum que a Consulta universal “foi se esboçando gradativamente em contornos mais 

precisos até chegar ao projeto definitivo em 1645” (GASPARIN, 1994, p. 96).  

A Consulta universal sobre a reforma das questões humanas é composta das 

seguintes partes: panergia ou a doutrina do despertar universal; panaugia ou o caminho da 

luz universal; pantaxia ou pansofia, a encilopédia universal de todas as coisas; a panglotia 

ou cultura universal das línguas; panortosia ou a doutrina da reforma universal e a 

pampaedia
19

 (COMÉNIO, 1971, pp. 130, 131), que é objeto deste trabalho.  

 

                                                             
19 Para aprofundamento dos conteúdos das partes que compõem A Consulta universal sobre a reforma das 

questões humanas, ler: GOMES, Joaquim Ferreira – Introdução, tradução e análise. In Pampaedia. Coimbra: 

Coimbra, 1971, pp. 7-29. 
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Em sua carta a De Geer, datada de 18 de abril de 1645 (CAULY, 1995, p. 263), 

Comenius menciona que algumas partes da Consulta haviam sido publicadas 

separadamente, dentre elas, a Pansofia, em Amsterdã, em setembro de 1656. Em 1657 já 

estavam impressas a Panergia e Paunagia. Ainda no século XVII, sem data precisa, foram 

editadas parte ou capítulos da Panortosia. A Panglotia e a Pampaedia permaneceram 

manuscritas até o século XX.  

Antes de sua morte, Comenius encarregou seu filho Daniel para que, juntamente 

com Christian Negrinus, revisasse os manuscritos e os preparassem para a impressão. Eles, 

porém, não terminaram o trabalho e passaram a tarefa, em 1680, para Justus Docemius, que 

por sua vez repassou, em 1700, ao pedagogo pietista Franke
20

 que criara e dirigia o 

complexo escolar de Halle. Franke encarregou Buddaeus, que, em 1702, publicou a 

Panergia. (GOMES, 1971, p. 9) A partir de então, a maior parte da Consulta universal 

desapareceu por mais de 200 anos (GASPARIN, 1994, p. 97). Somente no final de 1934 e 

início de 1935, o eslavo Dimitrij Tschizewskij encontrou no arquivo do orfanato de Franke, 

em Halle, os manuscritos de quatro dos sete livros: Pansofia, Pampaedia, Panglotia e 

Panortosia (GOMES, 1971, p. 9).  

Em 1957, o governo da República Democrática Alemã ofereceu ao governo,da 

então Tchecoslováquia, esses originais que foram depositados na Biblioteca da 

Universidade de Praga. Em 1966, com base nesses manuscritos, a Academia 

Tchecoslováquia das Ciências fez a publicação completa da obra (GOMES, 1971, p. 9). 

Para Gomes (1971, p. 15) a Consulta universal é a obra mais importante na 

compreensão do pensamento de Comenius enquanto teólogo, filósofo e reformador social. 

Fattori, citado por Gasparin (1994, p. 97), acentua que esta obra é a síntese mais ampla e 

completa de sua ideias pedagógicas, amadurecidas no decorrer da vida de Comenius. Na 

concepção de Cauly (1995, p. 312) a Consulta universal revela de maneira clara o 

pensamento de Comenius acerca dos objetivos do homem neste mundo, e assim, pontua 

                                                             
20 O pietista August Herman Franke (1663-1737) dava ênfase numa vida espiritual fervorosa, e em função 

disso, valorizou profundamente a educação cristã. Deu ênfase ao estudo da Bíblia em pequenos grupos, 

incentivou o ensino catequético e, juntamente com outros pietistas, abriu escolas para órfãos e crianças 

pobres. Fundou uma importante instituição de ensino superior, a Universidade de Halle. Para maior 

conhecimento ler: Matos, Alderi de Souza – Breve história da educação cristã: dos primórdios ao século 20. 

In Fides Reformata. São Paulo: Mackenzie, vol XIII, nº 2, 2008 (Edição Especial Educação), pp. 9-24.  



 

 

 

76 

que a verdade, a paz e a salvação da ciência, da política e da religião, dependeriam de se 

colocar em prática os ensinos de sua Consulta universal.   

Comenius, ao escrever a Consulta universal, se propõe a realizar uma reforma 

universal, onde a verdade, a paz e as questões religiosas seriam resolvidas. Essa obra 

deveria se fundamentar nos pilares citados acima, tendo como centro sua quarta parte, que 

trata das questões educacionais iniciadas na Didática magna, e agora aprofundada na 

Pampaedia. É o que afirma Gasparin (1994, p. 99): “Nessa perspectiva, o instrumento 

básico da Reforma universal só podia ser a Educação universial, que ocupa o centro da 

Deliberação [...]”. 

 Destaca-se, porém, que a proposta comeniana de reformar o mundo tendo a 

Consulta universal como fundamental para que esta se tornasse possível, não deve ser 

compreendida como utópica, uma vez que, Comenius não pretendia um modelo perfeito de 

sociedade, mas ao identificar os males sociais na Panergia e Panaugia preocupou-se em 

prover meios para saná-los, o que faz da Consulta, uma obra não idealístia, mas realista da 

sociedade. 

No estudo da Didática magna e da Pampaedia, ressalta-se que o foco dessas duas 

obras está na educação escolar, porque Comenius foca atenção em registrar as diretrizes 

para o estabelecimento e funcionamento da escola. Com essa constatação em mente, 

alguém pode objetar quanto a razão da presente reflexão se preocupar com a família, já que 

tudo parece indicar que a hermenêutica mais adequada das obras citadas, e particularmente, 

a Pampaedia, apontam para o princípio escolar e não para a responsabilidade familiar de 

educar seus membros. De fato, Comenius está preocupado com o estabelecimento de 

escolas nas mais diversas regiões da Boêmia e da Europa, conforme suas próprias palavras: 

“[...] falo do objectivo da minha proposta de se estabelecerem por toda a parte [...] escolas 

públicas: para se consegui que, por toda parte, haja grande abundância de homens bem 

instruídos” (COMÉNIO, 1971, p. 115).  

 Não obstante, esta afirmação, à semelhança do que foi discutido por Lopes (2006), 

em que não se pode distinguir a teologia da pedagogia no pensamento comeniano, também 

não se pode refletir acerca do ensino, sem antes, tratar da responsabilidade da família na 

educação escolar. Essa indissociabilidade pode ser percebida em seu questionamento: “[...] 

Tivemos escolas públicas e, contudo, não vimos frutos assim tão grandes” (COMÉNIO, 
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1971, p. 116). Em sua resposta, ele deixa transparecer que não houve êxito por diversas 

razões, entretanto, a principal diz respeito ao princípio de que a juventude não foi educada 

de modo adequado na primeira educação, que ocorre no seio familiar (COMÉNIO, 1971, p. 

116). 

Na Didática magna podem ser lidas as palavras de Comenius (1997, p. 331): “[...] a 

formação das crianças durante a primeira infância depende inteiramente dos pais [...] é 

possível [...] escrever um pequeno livro de conselhos para os pais e as amas, a fim de torná-

los conscientes de suas tarefas”. Na mesma obra ele, ao discutir a respeito da formação do 

homem na primeira infância, sublinha: “[...] resta ver quem deve assumir essa 

responsabilidade. Ela cabe, naturalmente, aos pais, que, tendo sido autores da vida, devem 

ser autores também da vida intelectual, moral e religiosa” (COMENIUS, 1997, p. 83).  

Ainda nesse ponto, pode-se ler as palavras de Comenius (1997, p. 271): “A piedade 

é um dom de Deus; é dada a nós pelo céu por obra e virtude do Espírito Santo que, no 

entanto, age ordinariamente por meios comuns e elege como ministros os pais [...]”.  

Percebe-se, portanto, que ainda que a tônica comeniana ao escrever a Didática 

Magna e a Pampaedia esteja no apelo à criação dos estabelecimentos escolares, é 

necessário pontuar que sua proposta educacional não é esvaziar a importância da família 

em detrimento da escola. Na concepção de Narodowski (2006, pp. 50-54) há, no 

pensamento comeniano, uma aliança escola-família, a qual implica numa articulação entre 

a educação familiar e a educação escolar, na qual ambas possuem funções distintas.  

Deve-se pontuar ainda que, a preocupação comeniana está no princípio de que a 

educação escolar é um necessário complemento a educação que a juventude recebe da 

família, uma vez que, Comenius (1971, p. 201) tece severas críticas aos pais, chamando-os 

de pecadores, quando transferem suas responsabilidades de educarem seus filhos, 

entregando-os nas mãos dos educadores, sem qualquer preocupação com a educação a ser 

recebida (COMENIUS, 1997, p. 37).  Mas, em função de que “são raros os pais que sabem 

ou podem educar os filhos e que têm tempo suficente para isso” (COMENIUS, 1997, p. 83) 

e para que haja estímulo recíproco num grupo de alunos, é que Comenius propõe o 

estabelecimento da escola: “Para orientar e guiar as crianças, são mais úteis os exemplos do 

que as regras: se algo é ensinado a uma criança, pouco fica gravado, mas se for mostrado o 
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que os outros fazem, ela logo os imitará, sem precisar de ordens” (COMENIUS, 1997, pp. 

85-86).  

Nesse contexto vale ressaltar que Comenius, na Pampaedia, antes de tratar das 

dinâmica escolares, pontua que o êxito da escola depende da família e esta, por sua vez, 

depende da escola. A partir desse princípio é que este trabalho prosseguirá sublinhando a 

aliança família-escola na Pampaedia de Comenius, que na prática resulta no resgate 

consciente da responsabilidade da família na educação da juventude, sobretudo, na 

educação básica. 

 Com esta finalidade é relevante iniciar pela compreensão comeniana a respeito da 

família.  

 A finalidade da união conjugal   

 O ponto de partida para a composição de uma família no pensamento de Comenius 

(1992, p. 175) é a união conjugal.  Por esta razão, ele discorre no capítulo VIII da 

Pampaedia a discussão em torno da relação matrimonial. A felicidade humana, na visão de 

Comenius, tem três pontos principais: nascer bem, viver bem e morrer bem. “Nasce bem, 

em primeiro lugar, quem nasce honestamente de pais honestos. Logo, fora do matrimônio, 

não deve haver coabitação nenhuma, para que não nasça nenhum bastardo” (COMENIO, 

1992, p. 176).  

O psicanalista francês Charles Melman (2008), ao observar a realidade contemporânea 

da família, afirmou que a instituição familiar, bem como seu núcleo, constituído de pai, 

mãe e filhos, tende a se dissolver. Para o psicanalista, fundamentado no Complexo de 

Édipo de Freud
21

, as consequências deste ato são imprevisíveis. Uma dessas consequências 

é com relação à autoridade da figura paterna que está em avançado declínio.  

A partir da temática acima, é importante observar que Lya Luft (2008, p. 18) 

denuncia a perda da autoridade dos pais diante de seus filhos, como também a falta de 

limites impostos a essa juventude. Ao citar alguns eventos comuns onde esses jovens se 

encontram, tais como, em bebedeiras, rodas de consumo de drogas, programações nas altas 

horas da noite com a participação de crianças, há também a incitação precoce à sexualidade 

entre outros dados presentes atualmente. Falta aos pais uma participação ostensiva, com 

                                                             
21 Para conhecimento ler: PONTALIS, LAPLANCHE – Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001 (Verbete: Complexo de Édipo). 



 

 

 

79 

proibições, sansões, entre outras atitudes que cabem a eles enquanto autoridades em seus 

lares e responsáveis diretamente pelo bom desenvolvimento de seus filhos. Para Luft, nota-

se uma falta de responsabilidade, interesse, dos pais, como falta de orientação e, o que se 

vê, é a uma juventude carente de um pai presente e uma mãe atuante que não sejam 

simplesmente omissos em suas tarefas, daí sua crítica: 

 

Pais bonzinhos são tão danosos quanto pais indiferentes: o amor não se 

compra com presentes, nem permitindo tudo, nem fingindo não saber ou 
não querendo saber, muito menos desviando o olhar quando ele devia 

estar vigilante. Quem ama cuida: velho princípio inegável, incontornável 

e imortal, tantas vezes violado (LUFT, 2008, p.18). 

Lya Luft ainda continua dizendo que,  para demonstrar o seu “amor” e “afeto” os 

pais simplesmente deixam seus filhos fazerem o que bem entendem. Preferem ser tidos 

como “legais” e “mente aberta”, ao invés de “caretas”. , Sabe-se que não é bem assim que 

funciona uma educação de qualidade. Além dessas atitudes “boazinhas”, nota-se que os 

pais estão cada vez mais ausentes devido as suas prioridades diversas, como:  

 Talvez tenham uma mãe que não troca cabeleireiro e academia por horas 
de afeto com os filhos, ou um pai que corre atrás do dinheiro necessário 

para manter a família acima de suas possibilidades, por ilusão sua ou 

desejo de status de uma mulher frívola (LUFT, 2008, p. 18). 

Talvez, esta seja uma explicação para o avançado declínio à falta de autoridade dos 

pais
22

. Ainda na questão da autoridade dos pais, na concepção de Melman (2008), antes, o 

menino tinha na figura do pai um rival e um modelo. Um rival que despertava nele o gosto 

pela competição e um modelo na busca do prazer sexual. Já para a menina, tratava-se de um 

homem em quem ela procurava se completar. Hoje, com o declínio da figura paterna, 

nossos jovens podem estar menos propensos a batalhar pelo sucesso e a estabelecer um 

ideal de vida.  

No mesmo artigo, observa-se a preocupação de Melman (2008) quanto ao crescente 

número de jovens que vão aos consultórios dos psicanalistas e demonstram uma vida sem 

                                                             
22 Para aprofundamento da discussão relativa à autoridade dos pais, ler: GRUNSPUN, Haim – Autoridade dos 

pais e educação da liberdade. 4ª edição, Rio de Janeiro: Wak, 2004. 
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propósito, desprovida de qualquer responsabilidade. Assim, muitos deles se iniciam cada 

vez mais cedo na vida sexual, desprovida de qualquer compromisso e responsabilidade, na 

busca do prazer momentâneo e, não são raras as situações em que há profundas 

consequências de seus atos no decorrer de toda a sua existência, dentre elas, a gravidez na 

adolescência e a paternidade precoce.  

Neste ponto, vale rememorar as palavras de Comenius (1992, p. 176): “[...] fora do 

matrimônio, não deve haver coabitação nenhuma [...]”. À luz destas palavras, percebe-se 

que para o pedagogo morávio, os pais ao decidirem se casar e terem seus filhos, devem ter 

em mente que estes comporão a sociedade, portanto, devem ter boa formação em todos os 

sentidos da vida para que contribuíam com o mundo social no qual farão parte. Além disso, 

na concepção comeniana, indivíduos bem criados e bem formados contribuem para o sadio 

crescimento da sociedade como um todo, daí a relevância de que estes nasçam de “pais 

honestos” (COMÉNIO, 1971, p. 176). 

Nesse contexto, é mister destacar que, dentre as finalidades da união conjugal, 

Comenius destaca que ela serve para cumprir o desejo de Deus quanto à proliferação da 

raça humana conforme explicitado no texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 28: “E 

Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra [...]”. Para 

Comenius (1992, p. 175), a prole humana é semente de Deus, ela se propaga por meio de 

semente como os vegetais e animais e, para que esta propagação seja santa, é necessário 

encomendar que ela corra a cargo dos pais, como representantes de Deus, cuja semente 

estão encarregados de propagar.  

 Os pais, por considerarem um privilégio cuidar, formar e alimentar os cidadãos do 

futuro mundo, devem agir como homens e não se propagarem como animais, como uma 

geração lasciva, mas procriar piedosa e santamente como filhos e filhas de Deus 

(COMENIO, 1992, p. 175). Para que isso ocorra é necessário ter a consciência, conforme 

visto, de que não deve haver relação sexual alguma fora do matrimônio (COMENIO, 1992, 

p. 176) e, além disso, os cônjuges devem coabitar prudentemente, cuidando-se antes de 

tudo de sua própria saúde; e de que as crianças nasçam dentro da igreja, isto é, que elas 

tenham pais santos.  

Disto decorre que antes de se pensar em ter filhos, os pais devem ter consciência da 

responsabilidade que lhes será exigida, dentre elas: devem conduzi-los a temer a Deus, com 
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oração, com pura e santa intenção; que a criança seja fruto de um matrimônio, honrado e 

honesto e, que uma vez concebida a criança, seja cuidada com piedade e santidade.  

A partir das palavras acima, Comenius (1992, pp. 176-177) demonstrará quem deve 

contrair matrimônio:  

1) os que estão em idade apropriada ou madura. “Não deve ser demasiado novo ou 

adolescente, porque prejudicará a si mesmo e aos seus filhos” (COMENIO, 1992, p. 178);  

2) somente os homens e as mulheres maduras e fortes devem ter filhos; os que 

apresentarem debilidade ou enfermidade devem se abster do matrimônio (COMENIO, 

1992, p. 178).  

Nestas concepções, percebem-se ecos do pensamento aristotélico. Uma das 

principais preocupações de Aristóteles girava em torno da natureza (phisis). Segundo ele, 

ela é quem destina os que devem mandar e governar, estes são os nobres, e os que devem 

obedecer, os destinados à servidão. Assim sendo, é nesse contexto que se podem refletir os 

pressupostos educacionais de Aristóteles, uma vez que, os destinados a mandar, os nobres 

por natureza, foram dotados para a educação.  

Para Aristóteles, só o nobre é digno de formação, haja vista que foi capacitado pela 

natureza para isso: “os outros podem, no máximo, receber um ensino artificial que lhes dará 

excelência fictícia” (VERGNIÉRES, 1998, pp. 16-17), portanto, é possível o ensino de 

saberes ou técnicas, que se podem inculcar do exterior neste indivíduo; todavia, ele jamais 

alcançará o conhecimento por excelência, uma vez que a natureza não o dotou para isso.  

Pode ocorrer, todavia, que o indivíduo seja dotado pela natureza ao governo, mas 

não tenha conhecimento desse fato; pode ocorrer ainda que ele possua as condições para 

colaborar para o bem-viver do Estado, mas não possua maturação ética para tal feito; ocorre 

ainda um terceiro fator: há diferenças individuais importantes que vêm da natureza e, como 

resultado, nota-se que nem todos são receptivos da mesma maneira à educação. Para que 

haja resolução quanto à maturação ética do nobre e as diferenças naturais sejam 

minimizadas, são necessárias duas medidas: uma referente ao matrimônio e à procriação, e 

a outra pelo hábito, que ocorre por meio da educação. 

Já que, como se explicitou, na concepção aristotélica a natureza é anterior à 

educação e apenas os nobres são destinados a mandar e a governar, infere-se que o primeiro 

dever do legislador é garantir a essas crianças condições para se despontarem suas aptidões 
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naturais. Entretanto, nem sempre a natureza consegue seu intento, como se pode verificar 

por suas próprias palavras: “A natureza bem que o deseja – inúmeras vezes – porém ela 

nem sempre pode aquilo que quer” (ARISTÓTELES, 2002, p. 20)  

Por essa razão, há necessidade de complementar a natureza com certos princípios 

reguladores, os quais devem ser experimentados antes do nascimento, isto é, quando vai 

ocorrer a união conjugal; pois, por sua forma de pensar, os pais têm uma decisiva 

participação quanto aos referidos dotes naturais e também pela vida saudável dos filhos, 

como se percebe da sua afirmação: “[...] um homem de virtude somente nascerá de pais 

virtuosos” (ARISTÓTELES, 2002, p. 20). É com esse pressuposto que ele apresenta seu 

princípio acerca da união conjugal, que aqui são sintetizadas da seguinte maneira: 

A idade apropriada para a união conjugal. O casamento deveria ocorrer na época 

do inverno e a idade para sua realização deveria ser fixada aos 37 anos para os homens e 18 

para as mulheres. Sua justificativa para essa faixa etária consistia no princípio de que essa 

era a época de máximo vigor de ambos e os filhos nasceriam saudáveis e robustos. Ficava 

estabelecido que o homem até aos 70 anos poderia ter filhos; para as mulheres a idade 

limite era de 50 anos. 

Controle da natalidade. O controle da natalidade deveria ser adotado porque, se 

certos matrimônios fossem por demais fecundos, a população cresceria rapidamente. O 

aborto deveria ser feito quando houvesse conhecimento de que um feto poderia ser 

deformado; visto que não poderia haver muitas pessoas sob o cuidado do Estado, nascituros 

deformados, uma vez nascidos, eram privados de nutrição e abandonados; assim, 

Aristóteles era a favor do aborto, o qual deveria ser provocado antes que tivesse começado 

o sentir e a vida, pois, do contrário, poderia configurar-se um crime: “é necessário provocar 

o aborto antes que o feto adquira animação e vida” (ARISTÓTELES, 2002, p. 152). 

Após tratar da união conjugal e do controle da natalidade, princípios esses que 

deveriam ser observados quando a pretensão fosse obter os naturalmente destinados ao 

governo, Aristóteles explicita como as crianças devem ser tratadas após o nascimento 

(ARISTÓTELES, 2002, pp. 151-153) como segue. 

Cuidar do regime alimentar. Para ele, o regime alimentar faz grande diferença para 

o vigor do corpo e a alimentação mais propícia ao corpo é o leite.  
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Conceder toda a liberdade que se possa permitir à criança em tal idade. Ela deve 

se movimentar constantemente para que não sofra nenhuma deformação e, para isso, é 

necessário acostumá-las ao frio desde a primeira idade.  

Até os cinco anos, a criança não deve se dedicar aos estudos, nem a trabalhos 

pesados, para que não se interrompa seu crescimento. O melhor a fazer nessa faixa etária é 

a atividade física e o exercício, desde que não seja cansativo ou de exagerada facilidade. 

Não se deve proibir os gritos e choros das crianças. Isso faz parte do desenvolvimento, 

além de ser um exercício para os órgãos físicos. Devem-se afastar, das crianças dessa idade, 

a indecência, os vícios e as representações e pinturas obscenas. Chegados aos cinco anos, 

devem, por dois anos, até aos sete, ser espectadores nos exercícios que terão de aprender 

depois. Nesse período inicial até a idade de sete anos, as crianças devem ser educadas na 

casa dos pais. 

A ênfase de Aristóteles, ao regular a união conjugal, procriação e educação das 

crianças até aos sete anos, é mostrar que essa regulação é complementar e decisiva para que 

se sobressaiam as aptidões naturais dos que são destinados ao governo. Sendo assim, os 

pais são um complemento decisivo à natureza, que frequentemente necessita do 

complemento humano ocorrido por meio da educação
23

. 

Com percepção aproximada do pensamento de Aristóteles, Comenius (1992, p. 179) 

acentua que durante a gestação a mãe deve observar três princípios:  

1) Evitar o prejudicial, não só para a saúde, mas ao que se refere aos costumes, 

porque na alma do filho repercute as impressões recebidas pela mãe e, depois de nascida a 

criança, elas serão manifestadas. Tais cuidados são extraídos por Comenius dos exemplos 

bíblicos das mães: do nazireu Sansão (Juízes 13. 3-5) e de João Batista (Lucas 1. 15) as 

quais deveriam se guardar e não beber vinho ou bebida forte, nem comida imunda. “Por 

isso se ela é bebedora, lasciva, iracunda [...] todas estas coisas passaram a seu filho [...] Por 

isso os filhos e as vezes famílias inteiras herdam as enfermidades do corpo e da alma de 

seus progenitores” (COMENIO, 1992, p. 179);  

                                                             
23 Para maiores esclarecimentos desta temática ler: LOPES, Edson Pereira Lopes – Fundamentos da teologia 

da educação cristã. São Paulo: Mundo Cristão, 2010. 
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2) Preocupar-se com o bem estar da saúde pessoal. Devem-se praticar exercícios 

físicos moderados, abster-se de comer com excesso, mas tomar vitaminas com o propósito 

de assegurar a saúde, a beleza e a inteligência do feto;  

3) Deve orar assiduamente a Deus, não só para que a previna de males e ter um 

parto feliz, em que a prole seja bem formada, sã, robusta e vigorosa, mas principalmente, 

para que o útero seja santificado pelo Espírito Santo e que a criança, manchada pelo pecado 

de Adão, seja cheia de bondade (COMENIO, 1992, p. 180).    

Está explicitada a preocupação de Comenius com relação à união conjugal e ele 

deixa claro que a educação tem seu início, antes do nascimento da criança, isto é, elas 

devem nascer dentro de uma relação matrimonial de pais honestos, os quais devem tomar 

as devidas precauções morais e de saúde para que sua prole seja bem formada e educada 

para a felicidade, pois só assim, a família agradará a Deus e demonstrará sua gratidão em 

terem sido abençoados como pais daqueles a quem o Senhor lhes confiou (COMENIO, 

1992, p. 180).   

  

A responsabilidade dos pais na educação dos filhos  

Após o nascimento, Comenius (1992, p. 181) enfatiza que a criança é um homem 

que acaba de nascer e entrou a pouco no mundo exterior à sua mãe, portanto é 

desconhecedor das coisas, necessita ser instruído nelas e a sua primeira escola é a casa 

materna.  

A Pampaedia pressupõe que a corrupção universal do mundo começa nas raízes e, 

portanto, uma reforma universal do mundo deve também começar no mesmo lugar. Assim, 

após o nascimento da criança, no devido tempo, é necessário ensiná-la as primeiras coisas 

para que ela não seja ignorante, “um material bruto” (COMENIO, 1992, p. 182), o que 

implica em ser de vazio entendimento, mãos torpes, com mau comportamento e, sobretudo, 

desconhecedor de Deus.  

É necessário educá-lo para que seja um homem instruído nos bons costumes, cujo 

coração esteja cheio de Deus, cujo desejo seja agradá-lo e gozar de sua graça.  “Esta cultura 

é e deve ser o fim e o objetivo de todas as nossas escolas, especialmente das primárias, e de 

toda nossa educação; e é precisamente aqui, na infância onde devem ser semeadas suas 

sementes e lançados os fundamentos” (COMENIO, 1992, pp. 182-183).  
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Nota-se que, para ele, toda esperança de uma reforma universal das coisas depende 

da primeira educação, pelas seguintes razões:  

1 – Porque é demonstrado no texto bíblico e “os principais lugares das Escrituras 

Sagradas são: Salmos 8.3; Isaías 28.9; Zacarias 13.7; Isaías 40.11; 60. 22; Marcos 10.14: 

“Deixai vir a mim os pequeninos”; Mateus 18. 3 [...]” (COMENIO, 1992, p. 183).  

2 – O homem se faz na primeira infância, conforme afirmação de Comenius (1992, 

p. 183): “Somos enquanto corpo, enquanto espírito, enquanto costumes, enquanto 

aspirações, palavras e gestos, conforme nos fizeram a primeira educação e a formação da 

adolescência”. A partir de suas palavras, em sua concepção deve haver todo esforço em 

incutir na criança as questões morais e espirituais desde a primeira infância, haja vista que, 

uma vez nelas formadas, estas permanecerão durante toda a vida (COMENIUS, 1992, p. 

183). Na atitude oposta ele afirma: “Os vícios da primeira educação nos acompanham 

durante toda a vida” (COMENIO, 1992, pp. 185, 191).  

Está claro que o foco de Comenius é demonstrar que a educação infantil é uma 

temática que deve ser levada a sério em qualquer sociedade e em qualquer época, uma vez 

que a criança ao entrar no mundo, vive num lugar “cheio de perigos” e pais e educadores 

devem se esforçar para evitar que elas procurem as trevas e busquem a luz (COMENIO, 

1992, p. 185). Após esta afirmação cita Cícero, o qual disse: “O fundamento de toda 

República é uma reta educação da juventude” (COMENIO, 1992, p. 185-186) para atestar 

suas palavras, completa: “E não deve ter-se em mente unicamente à República, mas 

também a Igreja e ao céu, para que tudo marche bem” (COMENIO, 1992, p. 186).  

Ele está convicto de que o fundamento de qualquer sociedade é a reta educação da 

juventude e, que, a Igreja não pode se omitir desta discussão. O trabalho da Igreja com as 

crianças merece destaque nas comunidades cristãs, que hoje tem sido quase esquecido
24

. 

Esta questão, por diversas razões, aqui não pode ser aprofundada, mas no estudo de Lopes 

(2008, pp. 12-39) que tratou da educação no período dos Primeiros Pais da Igreja, o citado 

autor demonstrou que havia preocupação na família e na Igreja quanto à formação dos 

primeiros cristãos.  

                                                             
24 Na tratativa desta discussão, ler: SPURGEON, C. H. – Pescadores de crianças: orientações práticas para 

falar de Jesus às crianças. São Paulo: Shedd Publicações, 2004. 
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Na comparação dos anos iniciais da Igreja com as comunidades religiosas da 

atualidade, percebe-se quão distante estas estão do cristianismo de origem, cristianismo que 

Comenius desejava resgatar em suas obras, sobretudo, por meio da educação, conforme 

registrado em sua Pampaedia. Vale ressaltar, ainda, as palavras de Spurgeon (2004, p. 9): 

“As crianças cristãs necessitam principalmente aprender a doutrina, o preceito e a vida do 

evangelho; precisam que a verdade divina lhes seja ensinada com clareza e convicção [...] 

porque correm o risco de que sua fome seja satisfeito com erros, perversamente”. 

Após as considerações acima, o autor da Pampaedia indaga: “A quem cabe a 

educação das crianças?”. Na resposta a esta questão Comenius (1992, p. 186) afirma que o 

“primeiro cuidado dos filhos é de responsabilidade dos pais”, os quais, nesta questão 

cometem alguns erros, dentre eles:  

1) acreditarem que nos primeiros anos, tudo deve ser permitido aos filhos;  

2) viverem preocupados com o seu próprio ventre; na busca de riquezas e 

descuidam dos seus filhos;  

3) por confiarem a educação dos seus filhos exclusivamente aos preceptores: “a 

maioria dos pais cometem enormes erros [...] quão poucos são os que, como Licurgo, estão 

dispostos a pagar, não mil dracmas, mas a metade de sua fortuna àqueles que prometessem 

tornar melhores a seus filhos” (COMENIO, 1992, pp. 188-189); 3).  

Comenius afirma que é necessário desde o começo mostrar o caminho da partida 

(COMENIO, 1992, pp. 189-190). “Aos pais que desejam passar os primeiros anos sem 

instruir a seus próprios filhos em coisas úteis, saibam que estão perdendo uma ocasião que 

não voltará [...] nunca o fruto será o mesmo” (COMENIO, 1992, p. 191).   

Alguns pais, segundo Comenius, poderiam objetar dizendo que as crianças são 

incapazes de receber instruções e que, gastar tempo com sua educação é um trabalho em 

vão. Todavia, no texto da Pampaedia pode ser lido que, na concepção do pedagogo 

morávio, as crianças potencialmente já possuem as habilidades para as diversas formas do 

conhecimento, “com base na opinião emitida por Platão do eterno retorno do mundo, no 

qual disse que „aprender é recordar‟” (COMENIO, 1992, pp. 191-192). Além disso, declara 

Comenius (1971, p. 205): “Na verdade, a sua potência e habilidade é indefinida e aberta 

para todas as possibilidades”. 
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Num dos seus argumentos ele conclama que os pais deveriam considerar 

atentamente suas atitudes, pois os filhos são formados do seu sangue, da sua própria carne, 

do seu próprio espírito e, se eles enquanto estão sendo gestados são cuidados pelos pais, 

também quando nascem são dignos do mesmo acompanhamento e cuidado. “Os filhos são 

uma possessão preciosa, preferíveis ao ouro e às pedras preciosas e a qualquer classe de 

tesouro [...]” (COMENIO, 1992, p. 187), e por isso “não podemos deixar aos filhos herança 

melhor nem tesouro mais precioso que a sabedoria, a virtude, a comunhão com Deus, a 

dignidade celestial e, depois desta vida, a herança do reino eterno” (COMENIO, 1992, p. 

187).  

Há vários exemplos bíblicos que demonstram equívocos de alguns pais que não 

deram atenção à educação desde a mais tenra idade e sofreram as consequências desta 

atitude. Um deles é Eli, o qual mesmo sendo um homem piedoso, descuidou de assim fazê-

lo e, quando seus filhos chegaram à idade adulta, quis repreendê-los, porém foi em vão, e 

os filhos não só foram ímpios, mas atraíram a maldição de Deus para si e a toda sua casa 

(COMENIO, 1992, p. 193)
25

. Comenius (1971, p. 207) está convicto de que se há interesse 

pela salvação dos próprios filhos e do gênero humano, os dirigentes das coisas humanas no 

campo político e no campo eclesiástico, devem prudentemente prover educação de 

qualidade desde a mais tenra idade e que, jamais se deve descuidar dela, em nenhuma 

ocasião.  

A preocupação de Comenius em explicitar a responsabilidade dos pais na educação 

da criança é relevante e tem sido discutida na atualidade, uma vez que, uma família 

desestruturada afetará a formação da criança, seu rendimento escolar, bem seu 

comportamento na sociedade, o que resultará, para si, em diversos e sérios distúrbios. 

Conforme visto, Comenius sublinha que a falta de bons exemplos dos pais, poderá 

repercutir em desonestidades, roubos e outros desvios de conduta, que são rapidamente 

absorvidos pelas crianças, que tudo observa e absorve. Nesse contexto, é mister destacar as 

palavras de Fabiana Felício (2009, s/p): 

 
 Todas as pesquisas analisadas, nacionais e internacionais, mostram que a 
maior parte do desempenho escolar é explicada pelas características 

                                                             
25 Para conhecimento da história de Eli e seus filhos ler: 1º Samuel 2.12-17; 22-36; 3. 15-21; 4. 5-11. 



 

 

 

88 

familiares do aluno. A educação é realmente um bem transmitido de 
geração para geração, tanto a boa quanto a má educação.  

 

Ressalta-se, ainda que segundo, Fabiana Felício (2009, s/p), o contexto familiar é 

responsável por cerca de 70% do desempenho escolar do estudante. Está provado, que a 

educação, num primeiro momento, é responsabilidade dos pais, conforme Moura (2000, 

s/p): 

 

A formação de um cidadão ético, solidário e justo vai muito além do 
colégio caro, do acesso à cultura e aos direitos básicos garantidos na 

Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para 

especialistas, a formação das gerações futuras deve começar dentro de 
casa. 

 

 A responsabilidade dos pais na educação da criança é de grande relevância, tanto é 

que ela pode ser lida nos dispositivos constitucionais do Estado Democrático de Direito ou 

República Federativa do Brasil. Em sua Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro 

de 1988, artigo 6º, podem ser lidas as palavras: “são direitos sociais a educação [...]”, isto 

significa que a educação é um direito positivo adquirido. No capítulo III, seção I, artigo 

205, registram-se os termos constitucionais que tratam especificamente da educação: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...]”.  O artigo, 229, sublinha: 

“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores [...]”.  

 Texto semelhante pode ser lido no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 

8.069 de 13 de julho de 1990, no artigo 22, do capítulo que trata Do Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária: “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores [...]”. Por fim, é relevante observar os termos das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9394/96, no artigo 2º: “A educação, dever da família e do 

Estado [...]”. 

 Infere-se dos dispositivos constitucionais brasileiros que é de responsabilidade dos 

pais a educação dos seus filhos, como sublinhava Comenius. Após deixar claro que a 

educação dos filhos é da responsabilidade dos pais, ao afirmar: “Em suma, importa admitir 

que é naturalíssimo que os filhos tenham como primeiros educadores aqueles que tiveram 

como pais [...]” (COMÉNIO, 1971, p. 202), Comenius está consciente de que somente os 
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pais não têm condições, dentre outras razões, devido à suas preocupações e má formação 

educacional, em prover educação aos filhos, assim, é que na concepção comeniana surge a 

necessidade da educação escolar, que é compreendida por ele “como auxiliares da 

educação” (COMÉNIO, 1971, p. 202).  

 Percebe-se que o foco está na responsabilidade dos pais e a educação escolar 

funciona como complemento. Entretanto, pelas razões expostas acima, deve haver, o que já 

foi dito em outra parte deste trabalho, na proposta de Comenius, a aliança família-escola, na 

educação de todas as crianças. Sendo assim, ora são percebidas as tratativas da educação 

infantil, enquanto responsabilidade dos pais, e em outras situações, a responsabilidade será 

na instituição escolar, que deve auxiliar a educação familiar.  

 A partir dessa perspectiva é que Comenius pontua tanto para os pais como para a 

instituição escolar, o objetivo e os meios para se alcançar o êxito na educação infantil. 

 

O objetivo e os meios para alcançar com êxito a educação infantil  

O objetivo da primeira educação deve ser:  

1) que se espalhem prontamente as brasas divinas escondidas no corpo;  

2) preservar-se para que o mundo e satanás e a própria força da natureza, não os 

desviem para as coisas vãs e perniciosas;  

3) que lhes ensine conforme a verdade das coisas que são verdadeiramente úteis 

para esta vida e para a vida futura, ou seja: a) que se procure no mundo criado, coisas que 

não sejam prejudicais e que de todas tirem proveito; b) que lhes ensine o trato adequado 

com os homens do mundo cujo consórcio não podem, nem devem evitar; c) que se elevem 

a Deus e lhes ensine a viver a vida celestial.  

Os meios para conseguir tais resultados são:  

1) entender o mundo como um teatro, isto é, a partir dele exercitar os sentidos: “[...] 

quem quiser dar aos alunos uma ciência verdadeira deverá ensinar tudo sempre por meio da 

observação direta e da demonstração sensível [...] será fácil imprimir na mente das crianças, 

por meio de imagens sensíveis [...]” (COMENIUS, 1997, p. 234)
26

. Com relação ao 

                                                             
26

 Para conhecimento quanto ao uso de imagens no pensamento de Comenius, ler: AGUIRRE, M. E. – 

Ensinar com texto e imagens. Uma de las aportaciones de Juan Amós Comenio. Revista electrónica de 

investigación educativa 3. Disponível em www. Redie.ens.uabc.mx/vol3no1/contenido-lora.html. 
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exercício dos sentidos, sobretudo, no visual, Moço (2009, s/p), numa entrevista à Revista 

Nova Escola, demonstra que o uso de técnicas visuais, tais como sinais e símbolo gráficos, 

é fundamental para a educação das crianças: 

 

no cotidiano, sinais visuais e símbolos gráficos são importantes 

instrumentos para exprimir, por meio de imagens facilmente 

identificáveis, permissões, proibições, cuidados, alertas, conceitos e 

ideias. Dominar a leitura desse tipo de mensagem é essencial para viver 
melhor em sociedade. 

 

Observa-se que o uso de tecnologias educacionais na educação tem sido enriquecido 

pelo uso das mídias, internet, capturadas pelos computadores, que já fazem parte do 

cotidiano da sociedade em geral. São figuras, imagens, vídeos que, quando aplicados à 

educação, podem resultar numa aula agradável e numa ferramenta que proporcione o 

aprendizado do conteúdo educacional.  Ora, se isso ocorre na atualidade, em muito deve a 

João Amós Comenius, que apesar de ter vivido no século XVII, aplicou a tecnologia, até 

então disponível, e defendia a sua eficácia à educação infantil
27

. Ressalta-se que esta 

temática por permear o pensamento de Comenius em diferentes momentos da Pampaedia 

será vista em outro momento deste trabalho. 

2) A própria complexidade da natureza humana, a qual uma vez corretamente 

analisada mostra igualdade da natureza em todos os homens, e assim entendida, aprenda-se 

a estimar aos seus semelhantes e a querer ou não para todos o que não deseja para si.  

3) O conjunto das profecias de Deus que traz conhecimento e familiaridade com ele. 

Para que estas coisas se concretizem deve haver: interesse próprio; disposição para ajudar e 

receber a cooperação de outrem, pois, “O que deseja que os demais façam por ti ou pelos 

teus, faça-os tu primeiro” (COMENIO, 1992, p. 195); e que se obtenha por meio das 

orações e da benção divina: “Toda prudência humana de nada vale se falta o olho 

providente de Deus” (COMENIO, 1992, p. 195). 

                                                             
27 A atualidade do pensamento de Comenius em propor o uso de imagem nas questões educacionais foi 

discutido no trabalho de COLOMBO, L. – O projeto de Comenius: um paradigma para o ciberespaço. A 

criação de um novo espaço do saber com a tecnologia. São Paulo. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 2002. 
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Com a perspectiva da aliança família-escola no pensamento comeniano, segundo 

visto, deve haver dedicação nos próprios pais em cuidar e formar seus filhos; os que não 

tem tempo busquem homens piedosos, porém, devem estes estar sob a vigilância dos pais, 

aos quais, pelo menos uma vez por semana, devem examinar o que está sendo ensinado e 

cuidar para que os filhos sejam encomendados a Deus todos os dias. O exame dos pais deve 

consistir nos princípios:  

1) Seriedade, “pois se os primeiros passos não forem bem dados, e se não se 

estabelecerem devidamente os fundamentos, o trabalho posterior será vão” (COMENIO, 

1992, p. 195). 

2) Suavidade, segundo o modo de aprender das crianças. “Que se estabeleçam jogos 

e recreios, porém de tal modo que, por meio deles, se aprendam o nome das coisas e a 

utilidade que no momento oportuno terão” (COMENIO, 1992, pp. 195-196); 

continuamente, uma vez que a educação é um processo.  

A aliança família-escola no pensamento de Comenius concernente à educação de 

crianças, tem sido percebida em autores como Lya Luft (2008, p. 18), quando trata da 

temática em torno do ambiente escolar. Ela denuncia à postura dos pais diante da educação 

dos seus filhos. A articulista pontua que os tempos são outros em relação a sua época, onde 

o respeito aos pais se dava a partir de um simples olhar de reprovação. Segundo ela, o 

ambiente escolar é responsável pela educação, formação, desde a fase infantil, até a adulta, 

mas a base fundamental, o alicerce educacional de um indivíduo, é a família:  

Se esse ambiente for positivo, amoroso, a criança acreditará que amor e 

harmonia são possíveis, que ela pode ter e construir isso, e fará nesse 
sentido suas futuras escolhas pessoais. Se o clima for de ressentimento, 

frieza, mágoas ocultas e desejos negativos, o chão por onde o indivíduo 

vai caminhar será esburacado. Mais irá tropeçar, mais irá quebrar a cara e 

escolher para si mesmo o pior (LUFT, 2008, p. 18). 

 

Observa-se, diante do exposto, que à semelhança de Comenius, pensadores da 

atualidade, como Lya Luft demonstram a relevância da aliança família-escola, na educação. 

Nesta aliança, cada instituição cumpre papel distinto, porém, uma não exclui a outra, pois 

são indissociáveis. Após esta compreensão, o pedagogo morávio, foca atenção na 
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instituição escolar que é considerada por ele como “auxiliar da educação” familiar 

(COMÉNIO, 1971, p. 202). 

A relevância do lúdico para as classes da escola infantil 

É a partir de uma concepção contínua da educação que Comenius (1992, p. 196) 

estabelece seis classes da escola infantil. Ressalta-se, todavia, que Lopes (2006, p. 222) ao 

comentar o texto da Didática magna (1997) sintetiza a organização escolar na qual revela 

que Comenius ao escrever o texto da Didática pontua a educação infantil de uma forma 

abrangente, o que permite afirmar que a Pampaedia é o texto em que ele procura 

aprofundar conceitos, termos e concepções da educação, pois, o que se via antes era apenas 

uma compreensão geral das idéias citadas acima. É com esta perspectiva que Comenius 

demonstra as seis classes da escola infantil conforme segue abaixo. 

1 – A classe dos recém-nascidos, a qual compreende até a idade de um mês e meio. 

A primeira coisa a fazer, quando ainda as crianças são pequenas, é consagrá-las ao serviço 

de Deus. “Os homens que estão destinados a serem templos de Deus, antes de se 

empenharem a viver a vida por si mesmos devem ser oferecidos a Deus para que não se 

dediquem ao que é profano, e portanto saibam o que precisam fazer” (COMENIO, 1992, p. 

196) para agradar a Deus. “Porém como? Por meio de orações, do batismo e de uma boa 

formação, a partir da primeira e mais tenra infância” (COMENIO, 1992, p. 196).  

2 – A classe materna ou da lactância, a qual corresponde à idade até um ano e meio. 

É necessário que a criança seja amamentada pela mãe (COMENIO, 1992, p. 197), 

conforme afirma Comenius (1992, p. 180): 

 

que a mãe amamente ao recém nascido com seu próprio leite: 1) para 
obedecer ao mandamento divino que ordenou este alimento para o recém 

nascido; 2) para que o filho seja acostumado ao sangue materna receba o 

alimento mais conveniente para a sua saúde; 3) porque nada mais é 
proveitoso para os bons costumes do filho que ser alimentado com o 

espírito e sangue materna e paterna. 

 

Observa-se que Comenius enfatiza a necessidade da amamentação e, com a mesma 

intensidade, propõe que o leite espiritual, denominado por ele de “leite da graça de Deus” 
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(COMENIO, 1992, p. 197), seja administrado à criança para que a formação interior 

alcance as raízes espirituais: “A mãe, o pai, a babá, os cuidadores, os parentes e toda a 

Igreja devem orar para que ali onde não penetra a força da atividade humana, o Espírito de 

Deus, trabalhando interiormente, prepare o filho como vaso da graça” (COMENIO, 1992, 

p. 197). Dos dois ou três anos e, sobretudo, aos quatro deve começar a dar às criaturas uma 

idéia de Deus, de si mesmos, da vida e da morte para que segundo a medida de sua 

capacidade (COMENIUS, 1997, pp. 178, 320), comecem a saber porque estão neste mundo 

e que devem fazer nele (COMENIO, 1992, p. 197). 

3 – A classe do balbucio e dos primeiros passos. Nesta fase se devem ensinar as 

palavras, por meio das coisas, com a finalidade de “que assim se cumpra o dito de Salomão: 

a sabedoria abre a boca dos mudos e faz eloquente as línguas das crianças” (COMENIO, 

1992, p. 198). Assim, devem-se ensinar, começando pelas partes maiores do corpo ou se 

“iniciar sempre pelo mais fácil” (COMENIUS, 1997, p. 251), por exemplo, pois, é 

necessário, que nesse momento não aprendam os pormenores, mas a língua e pronúncia. 

Para isso, conforme Comenius (1997, p. 211) defendeu na Didática magna, ao discutir 

Princípios de um ensino rápido e conciso, a necessidade de se “levantar problemas”, na 

Pampaedia orienta que se deve suscitar perguntas tais como: “Mostrando uma coisa 

perguntem: que é isto? E vice-versa [...] onde está a cabeça” (COMENIO, 1992, p. 198).  

A razão desse princípio é que na concepção comeniana as coisas vistas 

pessoalmente são aprendidas, mais facilmente do que as apenas ditas: “Será de grande 

serventia [...] um resumo de todos os livros de cada classe [...], ilustrações pintadas [...] 

com os quais os sentidos, a memória e o intelecto dos alunos possam exercitar-te todos os 

dias” (COMENIUS, 1997, p. 218). Com o mesmo princípio, Comenius (1997, p. 332) 

afirma: “[...] seria muito útil para a escola materna um livro ilustrado com figuras, que seria 

entregue às crianças”. É com essa preocupação que Comenius escreveu suas obras: Orbis 

pictus (1651) e Schola ludus (1654), das quais Comenius (1997, p. 332) comenta na 

Didática magna: “[...] reforçar as impressões das coisas [...]; 2) estimular as mentes ainda 

jovens [...]; 3) facilitar o aprendizado da leitura. E como acima de cada imagem estará 

escrito o seu respectivo nome, esse poderá ser o começo da leitura”. 

À luz do exposto, fica claro uma profunda preocupação de Comenius quanto à 

educação infantil e isso justifica por que ele escreveu boa parte da Didática magna com 
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foco num método a ser aplicado à faixa etária citada acima; igualmente ele escreveu pelo 

menos duas outras obras (Orbis pictus e Schola ludus) em que demonstra a preocupação 

com as imagens e o aspecto lúdico a serem utilizados na educação das crianças. Daí sua 

concepção em afirmar que as mães deveriam prover os cuidados fundamentais necessários 

para a vida e as amas igualmente deveriam ter a mesma atitude, de estruturar a criança por 

meio do lúdico, isto é, com música e fazer, utilizando todas as formas e estratégias,  para 

que os meninos e meninas se mantenham alegres em todo o tempo (COMENIO, 1992, p. 

199).  

Na questão do ensino lúdico é importante destacar as palavras de Lino Macedo em 

sua entrevista à Revista Nova Escola:  

Para alunos da Educação Infantil, digamos de 2 a 6 anos, a brincadeira, a 
fantasia, as histórias são ótimas estratégias. A argumentação científica 

não funciona com os pequenos. O recurso lúdico soa sincero para a 

criança, porque é uma espécie de dramatização do assunto, uma 

elaboração simbólica da questão (MACEDO, 2008, s/p). 

 

Segundo Marcos Noé, da equipe Brasil Escola, um site desenvolvido para discutir 

questões educacionais, “a aplicação dos jogos em sala de aula surge como uma 

oportunidade de socializar os alunos, busca a cooperação mútua, participação da equipe na 

busca incessante de elucidar o problema proposto pelo professor” (NOÉ, 2009, s/p). Isso se 

dá não apenas na matemática, mas nas diversas disciplinas em sala de aula. 

Como se vê hoje, tornar o processo ensino-aprendizagem lúdico, tem sido a 

preocupação dos mais diversos seguimentos da sociedade e nas mais diferentes faixas 

etárias. Comportamento semelhante é percebido na afirmação de Beatriz Santomauro 

(2008, s/p): 

João Batista Freire, da Universidade Estadual de Santa Catarina, destaca 
que hoje é essencial trabalhar a alfabetização corporal: "Existe um 

vocabulário motor, uma 'fala' do corpo, e é possível fazer a turma avançar 

apresentando novas experiências e propostas de ação. 

 

Por conseguinte, assim como Comenius, o qual compreendia ser importante para a 

formação da criança o uso de atividade físicas e das brincadeiras, a maioria dos educadores 

da atualidade interessam-se em oferecer as crianças esse tipo de educação e, pesquisas 
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atuais comprovam cientificamente a importância de tais atividades, como comenta 

Fernanda Leite de Andrade e, seu artigo, A importância do brincar na educação infantil: 

 

Descobertas mais recentes no campo da neurologia - a ciência que estuda 

o cérebro - nos mostram que o brincar é fundamental para o 

desenvolvimento humano. Em uma situação do cotidiano, por exemplo, 
quando o adulto coloca um objeto à frente do bebê, o esforço realizado 

por ele,faz com que em seu cérebro formem-se novas conexões 

(sinapses), que depois serão acionadas para atividades que envolvam o 

tipo de movimento realizado (ANDRADE, 2009, s/p). 

 

Portanto, o que se vê é uma educação que se vale de vários métodos para a 

formação infantil, inclusive se utiliza de alguns que foram esquecidos, não por Comenius, 

como os jogos, por exemplo, conforme a afirmação da Adriana Fernandes, “O jogo permite 

uma assimilação e apropriação da realidade humana pelas crianças” (ANDRADE, 2009, 

s/p). 

No contexto do ensino lúdico, Lopes (2003, p. 120) pontua que a escola no aspecto 

físico deveria ser um lugar tranqüilo, bonito, bem iluminado, limpo, ornado com pinturas, 

retratos de homens ilustres, mapas, recordações históricas ou emblemas, e em suas 

imediações deveria ter um espaço não só para brincar e andar, mas também um jardim onde 

fosse possível levar os alunos para que aprenderem a admirar as árvores, as flores, a relva, 

pois, serviria para despertar nas crianças a alegria em ir à escola, uma vez que ali poderiam 

ver ou ouvir algo de novo (COMENIUS, 1997, p. 170).  

Quando as crianças começassem a se susterem em seus próprios pés, as amas 

deveriam permitir os movimentos e o uso variado igualmente dos seus membros, de modo 

que se acostumem a se movimentar. Isso pode ser alcançado por meio de: brincadeiras, 

corridas, jogar bola, com disco. Todavia, deve-se imitar “os antigos laucedemônios, que 

acostumavam aos filhos aos mais duros exercícios, para que fossem: 1) de saúde mais 

robusta; 2) mais capazes de suportar os trabalhos; 3) mais preparados para as vicissitudes” 

(COMENIO, 1992, p. 199). Portanto, “os filhos não devem ser educados com delicadeza, 

mas sim, seguir o exemplo dos espartanos” (COMENIO, 1992, p. 199). 

Para alcançar este objetivo devem seguir os princípios: os preceitos, os quais devem 

ser breves, isto é, no momento oportuno e de modo adequado; em pouco tempo; com 
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clareza e eficácia. Para que as crianças ouçam com atenção; entendam com facilidade, 

recordem solidamente e, ao entenderem, não seja esquecido. Ao mesmo tempo, além de 

mostrar-lhes por meio de imagens ou figuras, é mister que eles aprendam por meio da 

realização prática, a qual é denominada de autopraxia (autoatividade), que segundo sua 

compreensão é o “grande segredo ou a chave de toda atividade” (COMENIO, 1992, p. 

200).    

Entretanto, na concepção de Comenius (1992, p. 200), o lúdico e a auto-atividade, 

devem cumprir a finalidade de educar, assim, eles são prelúdios para sérios trabalhos, a fim 

de que não haja perda de tempo ou talento. Para tanto se devem empreender atividades com 

um objetivo preciso, devendo-se colocar em prática os meios úteis aos fins que se desejam 

alcançar (COMENIUS, 1997, p. 225).  

 

Classe das sensações.  

“As crianças desta idade são novos no mundo, não tem ainda dentro do seu 

entendimento nenhum conceito (nem bom, nem mau), devendo, portanto adquiri-lo pelas 

portas dos sentidos” (COMENIO, 1992, p. 201), pois, para ele, nada há no entendimento 

que não passe primeiramente pelos sentidos. Observa-se que nesta fase, a tônica de 

Comenius é referente aos sentidos, temática esta que já foi vista anteriormente, mas que 

aqui, ele deseja aprofundar princípios ainda não discutidos. Em sua concepção, não se deve 

falar abstratamente às crianças, porque elas não conseguem abstrair os conceitos das coisas 

nem formar suas idéias nas mentes apenas por meio da voz. “Porém, é mais fácil mostrar-

lhes as coisas e depois chamá-las por seu nome [...], que lhes fale da natureza, imprimindo-

se e manifestando-se aos olhos, aos ouvidos, ao nariz, ao paladar e as suas mãos” 

(COMENIO, 1992, p. 201).  

É com esse pressuposto que o autor da Pampaedia enfatiza a importância da ordem 

de Deus quanto às diversas cerimônias da Igreja desde os tempos da Igreja Primitiva 

(COMENIO, 1992, p. 202), pois, para ele, este modo é perfeito e o único legítimo para que 

as crianças não sejam escravas de opiniões, antes, que sejam candidatos à verdadeira 

sabedoria, dispostos a não aceitar nada falso, vão e irracional, admitindo somente a verdade 

e a sabedoria (COMENIO, 1992, pp. 201, 202).  
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  Por fim, para que os sentidos sejam corretamente formados é necessário: 1) 

impedir que se distraiam, porque o primeiro indício de uma mente bem formada é a 

capacidade de se concentrar; 2) dirigir unicamente a fazer o bem; 3) habituar às coisas 

sólidas, para prevenir os erros.  

 

Classe dos bons costumes e da piedade 

Ainda que não saibam falar, é a hora de formar os bons costumes, pois é nesta idade 

que as crianças começam a desejar, a recusar e a temer algo, por isso é que “o apóstolo 

proíbe que se provoque os filhos à ira [...] para que não sejam habituados à ira, da que 

depois seria difícil desabituá-los” (COMENIO, 1992, p. 203). Para desenvolver os bons 

costumes nas crianças são necessários: o exemplo, o ensino e a disciplina. 

Na questão do exemplo se deve atentar para o princípio de que não se deve exigir de 

alguém algo que a própria pessoa não faça. Portanto, é necessário dar-lhes bons exemplos. 

O ensino deve ser claro e com palavras conhecidas, convertidas em parábolas para que 

sejam mais fáceis de serem fixados. Além disso,  as crianças devem ter diante dos seus 

olhos o fim do homem: 1) dominar prudentemente às criaturas; 2) reger-se sabiamente a si 

mesmo e 3) por ser “imagem e semelhança de Deus” devem ser paraíso de delícias para o 

Criador (COMENIO, 1992, p. 204). Com relação à disciplina, ela é relevante para esta 

idade. Não disciplina de açoite, mas aquela que consiste num cuidado contínuo, que os 

encaminhe a fazer o bem, que não permitam a petulância intencional e, se isso ocorrer, 

devem ser advertidos.    

Para alcançar a piedade são necessários os mesmo princípios necessários para a 

formação da moral: os exemplos, o ensino e a disciplina. Os exemplos utilizados com foco 

na piedade devem observar: 1) “todas as casas, onde há crianças, deve ser uma pequena 

igreja, na qual, pela manhã e pela noite, se façam orações em comum, se dêem graças, se 

cantem hinos, se leia a palavra de Deus, e se tenham conversas piedosas” (COMENIO, 

1992, p. 205). 2) Além disso, “comecem também a ser conduzidos pelos pais à Igreja [...] 

para que aprendam a sentar-se tranquilos, a mover-se em silêncio, a ouvir as Sagradas 

Escrituras e a aceitar a vontade de Deus, desde a mais tenra idade” (COMENIO, 1992, p. 

205).  
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O ensino com foco na piedade deve servir para se falar em Deus em todas as 

ocasiões, seja num funeral, seja na vista de um malfeitor condenado ao suplício. “Deve-se 

contar-lhes as história dos juízos de Deus e como ele tem castigado sempre e sempre 

castigará aos ímpios” (COMENIO, 1992, p. 205) e é necessário lhes ensinar orações curtas, 

as quais devem seguir o modelo da do Pai Nosso (COMENIO, 1992, p. 207) e elaboradas 

com palavras adaptadas à sua mentalidade (COMENIO, 1992, p. 207), “Durante a oração, 

ensinar-lhes a cruzar as mãos, levantar os olhos ao céu, sentar e levantar-se decorosamente” 

(COMENIO, 1992, p. 206).  

Comenius (1992, p. 207) estava convicto de que a piedade é proveniente da oração, 

tanto é que se preocupou em registrar o conteúdo das orações a serem feitas nos horário da 

manhã. A oração antes das refeições, depois das refeições, ao ir para a cama, em qualquer 

momento e, por fim, registra o autor da Pampaedia a necessidade de inculcar nas crianças, 

desde o princípio, os fundamentos da religião cristã, a fé, a esperança e o amor.  

A disciplina também é importante na tratativa da piedade, todavia, ela não deve ser 

rígida, e só deve ser administrada de modo que os filhos percebam que estão sendo 

observados, e que se fazem o que não devem, poderão ser corrigidos; entretanto, quando se 

comportam bem devem ser louvados (COMENIO, 1992, p. 207). Comenius (1997, p. 311), 

compreende a relevância da disciplina escolar e acentua que ela deve ser exercida contra 

quem erra, mas não porque errou, mas para que não erre mais:  

 

Portanto, deve ser exercida sem paixões, sem ira, sem ódio, mas com 

simplicidade e sinceridade, de tal modo que mesmo aquele a quem for 

aplicada perceba que é para seu bem e que é ditada pelo afeto paterno de 
quem tem a responsabilidade de guiá-lo; assim poderá recebê-la com o 

mesmo espírito com que se torna um remédio amargo receitado pelo 

médico [...] Se, por vezes, for necessário instigar e estimular há meios 

mais eficazes que o açoite. Por exemplo, uma palavra áspera ou uma 
repreensão feita em público, ou mesmo um elogio feito a outro: “Veja 

como fulano e beltrano são sabidos! Como entendem tudo! E tu, por que 

és preguiçoso?” 

 

Com esta mesma perspectiva, Comenius (1997, p. 314) afirma: “a disciplina deve 

tender a estimular e a reforçar com a constância e a prática, em todos e em tudo, o respeito 

a Deus, a dedicação ao próximo e o entusiasmo pelos trabalhos e os deveres da vida”. No 
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estudo do pensamento de Comenius quanto à disciplina, observa-se que seu foco está na 

prevenção e não necessariamente na execução, conforme pode ser visto em suas palavras: 

“É preciso estar atento para nunca recorrer a remédios extremos em coisas de pouca monta, 

como frequentemente acontece, para que os remédios extremos não cheguem antes dos 

males extremos” (COMENIUS, 1997, p. 315).    

Lino Macedo na reportagem, intitulada Disciplina é um conteúdo como outro 

qualquer, pontua que a “disciplina na escola não é questão de boa conduta nem de 

formação trazida de casa. "Disciplina se aprende e é do interesse de todo mundo, porque 

facilita a relação da gente com as coisas” (MACEDO, 2008, s/p). Para ele a disciplina deve 

ser encarada como uma “matéria” oferecida na matriz curricular e, com relação à família, 

ele comenta que para alguns educadores, a disciplina vinha da própria força de vontade da 

criança, como também das determinações feitas pelos pais, mas em seu entendimento ela se 

constrói por consentimento por intermédio do ambiente escolar, na relação professor e 

aluno, com didática e exemplos. 

Com compreensão semelhante é importante ressaltar a afirmação de Gentile (2002, 

s/p): 

 

A indisciplina é uma das maneiras que as crianças e os adolescentes têm 
de comunicar que algo não vai bem. Por trás de uma guerra de papel 

podem estar problemas psíquicos ou familiares. Ou um aviso de que o 

estudante não está integrado ao processo de ensino e aprendizagem. 
(GENTILE, 2002, s/p). 

 

A questão disciplina e indisciplina em sala de aula é um dos assuntos mais 

complexos e debatidos entre os educadores, conforme assinala Gentile (2002, s/p): 

“pesquisa realizada no ano passado pelo Observatório do Universo Escolar, em parceria 

com o Ministério da Educação, constatou que a indisciplina é uma das causas mais 

apontadas pelos professores para o fracasso do planejamento inicial” 

A mesma Gentile apresenta sugestões para transformar o pátio num verdadeiro 

ambiente educativo, capaz de reduzir a agressividade dos estudantes e ajudá-los a se 

tornarem mais participativos e menos indisciplinados. Após demonstrar alguns exemplos de 

professores que conseguiram estabelecer a ordem em sala, não se valendo de atitudes 



 

 

 

100 

disciplinares ou rigidez, pontua que, por meio do relacionamento afetuoso, qualquer caso 

pode ser revertido em pouco tempo (GENTILE, 2002, s/p).  

Gentile parece estar de acordo com o pensamento comeniano ao tratar da questão da 

disciplina escolar. Segundo ele, disciplina é necessária, entretanto ela “[...] deve tender a 

estimular e a reforçar com a constância e a prática, em todos e em tudo, o respeito a Deus, a 

dedicação ao próximo e o entusiasmo pelos trabalhos e os deveres da vida” (COMENIUS, 

1997, p. 314) 

Por fim, destaca-se a última fase da Escola da Infância: 

 

A primeira classe coletiva ou das primeiras letras    

Na idade entre os 4 e os 6 anos, as crianças se habituam a conviver, a jogar, a cantar 

e a cultivar os bons costumes, a piedade, a exercitar os sentidos e a memória, e nesta fase 

há necessidade de se criarem jogos com as vogais, com as consoantes até a formação de 

sílabas e palavras (COMENIO, 1992, pp. 207-211). Nesta parte de sua obra discorre acerca 

de alguns métodos de ensino a serem utilizados para que as crianças aprendam mais 

rapidamente o latim. Após esta perspectiva pontua: “antes de terminar o tratado desta 

escola da infância, é bom que nós, os adultos, deduzamos algumas advertências saudáveis 

que contribuam indiscutivelmente para evitar a ruína dos homens, das famílias e dos 

reinos” (COMENIO, 1992, p. 211).  

Na discussão dessas advertências, Comenius afirma que: 1) O descuido da educação 

é a ruína dos homens, das famílias, dos reinos e do mundo; 2) a corrupção doméstica 

dificulta o trabalho nas escolas, nas Igrejas e nos assuntos políticos; 3) aqueles nas quais 

estão postas a esperança das pessoas devem ser educados com muito cuidado; 4) o 

fundamento de uma boa educação consiste em que saibam distinguir um homem bom de 

um mau; e, no fim, desta vida, saibam distinguir o caminho que conduza à bem-

aventurança daquele que conduz à condenação (COMENIO, 1992, p. 212).  

Observa-se que, na tratativa da organização escolar, transparece a ideia que tem se 

visto na Pampaedia e na Didática magna, da aliança família-escola, que é explicitada no 

pensamento comeniano, uma vez que, ele afirma que o descuido da educação produz ruína 

das famílias, escolas e do mundo (COMENIO, 1992, p. 211). Por conseguinte, as famílias e 

as escolas devem estar unidas em prol da educação que propicie ao homem distinguir o 
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bem do mal, conduzindo-o à bem-aventurança, tornando-o paraíso de delícias para o 

Criador. É com esse viés que pode ser lidas as palavras de Comenius (1971, p. 207): “[...] a 

cada um interessa a salvação dos próprios filhos, e [...] aos dirigentes das coisas humanas, 

no campo político e no campo eclesiástico, interessa a salvação do gênero humano”.  

Isto posto, pode-se conceber que Comenius, ao tratar das questões educacionais, 

trabalha com a indissociabilidade da família com a escola. A família é naturalmente a 

responsável pela educação e a escola é o complemento necessário nas limitações dos pais 

com relação às mais diversas áreas do saber, que são peculiares aos conteúdos escolares.   

Na reflexão acerca do descuido educacional, um dos problemas que pode ser aqui 

suscitado é a evasão escolar, que não apenas afeta economicamente a sociedade, mas 

também favorece a criminalidade, como se observa no comentário de Eliana Rocha Passos 

Tavares de Moraes (2009, pp. 16, 17): 

 

A evasão escolar é um problema crônico em todo o Brasil, sendo muitas 
vezes passivamente assimilada e tolerada pelo sistema de ensino e pela 

comunidade. As conseqüências da evasão escolar podem ser sentidas 

com mais intensidade nas cadeias públicas, penitenciárias e centros de 
internação de adolescentes em conflito com a Lei. A falta de educação de 

qualidade que seja atraente e não excludente e a pobreza são algumas das 

causas do vertiginoso aumento da violência que nosso País vem 

enfrentando nos últimos anos. O combate à evasão escolar nessa 
perspectiva, surge como um eficaz instrumento de prevenção e combate à 

violência e à imensa desigualdade social que assola o Brasil, 

beneficiando toda a sociedade. Infelizmente inexistem mecanismos 
efetivos de combate a evasão escolar a nível de escola, ou a nível de 

sistema de ensino.  

 

Diante do exposto, fica evidente que, a preocupação de Comenius com relação ao 

descuido com a educação, é uma temática atualíssima, e esta se não for tratada com as 

devidas considerações pode refletir negativamente em toda a sociedade. Esse descuido, em 

muitas ocasiões, tem como foco o descaso dos pais, que cometem o equívoco, na 

concepção de Comenius, de que educar os filhos significa apenas conduzi-los à escolas ou 

entregá-los aos preceptor, eximindo-se de outras responsabilidade, como a de acompanhar 

os estudos dos filhos. Comenius (1971, p. 201) é assertivo em afirmar:  
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Assim pecam também aqueles que, não por malícia, mas por ingenuidade, 
confiam a amas e, depois, a preceptores contratados todo o cuidado dos 

filhos, não se preocupando mais inteiramente descansadas, do que possa 

acontecer-lhes [...]; a nós incumbe não abandoná-los, mas protegê-los com 
o mesmo cuidado que temos para conosco mesmos 

 

 A responsabilidade dos pais na educação dos filhos é um princípio constante e 

fundamental no pensamento do teólogo-pedagogo morávio, entretanto, a educação 

transcende a família, e, conforme suas tratativas na Pampaedia, também é de 

responsabilidade da escola e dos professores. Esta concepção pode ser percebida pelo fato 

de que na citação acima, ele não deprecia o trabalho dos preceptores contratados, e sim, sua 

crítica é aos pais que entregam os seus filhos à mercê dos preceptores.  

A aliança família-escola, todos pela educação, conforme o pensamento de 

Comenius, tem sido debatido na atualidade, é o que se vê nas palavras de Heiderich (2009, 

s/p):  

 

Está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA): as escolas têm a obrigação de se 

articular com as famílias e os pais têm direito a ter ciência do processo 
pedagógico, bem como de participar da definição das propostas 

educacionais. Porém nem sempre esse princípio é considerado quando se 

forma o vínculo entre diretores, professores e coordenadores pedagógicos 
e a família dos alunos. 

 

Diante das palavras de Heiderich percebe-se, ainda que esteja no campo do 

idealismo, ecos do pensamento de Comenius, e mais, a realidade de que sua proposta da 

aliança família-escola, é um dos caminhos para  a melhoria do sistema educacional 

brasileiro. 

Na continuação do estudo da Pampaedia, Comenius, foca atenção na formação 

educacional escolar. Destaca-se, todavia, que foi demonstrada a aliança família-escola no 

seu pensamento e é com isso em mente que as discussões a serem tratadas na parte final 

deste trabalho devem ser refletidas.   

 



 

 

 

103 

A escola Infantil
28

: da sábia formação da juventude, do sexto aos doze anos.   

Comenius (1992, p. 213) inicia sua reflexão acerca da escola infantil com a seguinte 

afirmação: “as crianças, são homens de tenra idade, destinados a suceder àqueles dos que 

agora estão constituídos o mundo (o Estado, a Igreja e a Escola)”. Infere-se daí que, se são 

homens, logo devem ser educados plenamente; se são crianças, logo devem ser educados 

como crianças, segundo sua própria idade, isto é, ensinados gradualmente; se  são varões do 

futuro, devem ser instruídos nas coisas que lhes farão úteis (COMENIO. 1992, p. 213).  

Por se tratar de homens com tenra idade, desconhecedores ainda das coisas, é mister 

professores de confiança que saibam fundamentar o conhecimento das crianças, daí: “O 

professor da escola primária deve ser mais sábios que os outros e remunerado com um 

salário maior com relação aos outros” (COMENIO, 1992, pp. 214-215).  

O objetivo e o fim desta escola deve ser adquirir agilidade para o corpo, para os 

sentidos e para a inteligência, isto é: 1) consolidar a atividade do sistema motor, o qual 

inclui a leitura rápida por meio dos olhos; da língua por meio das pronúncias rápidas das 

coisas lidas; e as mãos para escrever e entender todas as coisas rapidamente; 2) iniciar o uso 

da razão por meio dos primeiros elementos das artes (aritmética, música) dos rudimentos da 

prudência (bons costumes) e os fundamentos da piedade (COMENIO, 1992, p. 215).  

Nesta fase, à semelhança do que foi dito anteriormente, o cuidado dos sentidos é 

relevante, todavia o foco será relativo aos sentidos interiores, isto é, estender a atenção dos 

sentidos mais intensos sobre coisas mais profundas, aprender, imaginar e a distinguir as 

coisas com mais aprofundamento e aprender de memória as coisas com maior exatidão: “É 

verdade a sentença: de pequenos as coisas não são só aprendida mais rapidamente, mas 

também mais perfeitamente” (COMENIO, 1992, p. 215).  

Concernente às artes e as ciências, dentre elas destacam-se as relativas à 

matemática, ou seja, a diferença entre os números, as medidas e os pesos: “Aconselhamos 

que sejam ensinadas desde o primeiro momento aos jovens [...] ponham nas mãos das 

crianças uma regra, um compasso, uma balança, símbolos de medidas e dos pesos” 

(COMENIUO, 1992, p. 216). 

                                                             
28 Comenius denomina esta faixa etária como Escola Infantil, no Brasil, ela é denominada de Fundamental II, 

a qual tem início no sexto ano e se estende até o nono ano. 
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No comentário de Carvalho e Pirola (2004, p. 2) podem ser lidas as palavras: 

Na Educação Infantil, a Matemática é de extrema importância para o 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades (referindo-se as 

crianças), tanto para a instrumentação para a vida quanto para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade. Fazer matemática 
é expor as próprias idéias, escutar a dos outros, formular, confrontar e 

comunicar procedimentos de resolução de problemas, argumentar e 

validar pontos de vista, antecipar resultados, aceitar erros e etc. A 
Matemática surge de maneira espontânea e natural, com as primeiras 

experiências oferecidas à criança por seu meio sócio-cultural. A partir 

dessas experiências, desafios e dificuldades vão surgindo, fazendo com 
que a criança ao tentar solucioná-las, aprofunde pouco a pouco o 

conhecimento das diversas noções matemáticas. É na Educação Infantil o 

momento mais adequado para estimular na criança o desenvolvimento do 

pensamento lógico quer pela riqueza das atividades desenvolvidas, quer 
pela abertura quanto à flexibilidade, curiosidade, criatividade e 

descoberta. 

 

Nesse encontro de matemática, de acordo com as palavras acima, observa-se a 

ressonância do discurso desses professores em relação ao que foi dito por Comenius, 

quanto à importância da matemática na formação racional e sociocultural da criança, como 

também, seu desenvolvimento à compreensão de mundo, que ocorre naturalmente, por 

meio da curiosidade, das observações cotidianas e do ambiente onde ela vive. 

É com a preocupação de tornar o ensino agradável e estimular a compreensão 

sociocultural das crianças e suas capacidades intelectivas que Comenius, no texto da 

Didática magna, trata do livro didático. 

 

Os livros didáticos aplicados às escolas de educação infantil 

No texto da Didática magna Comenius (1997, pp. 258-262) trata do livro didático 

em geral e acentua que ele deve estar de acordo com a faixa etária ou graduação dos alunos. 

Assim, ele pontua que os livros didáticos são quatro, assim como os graus das idades: 

Vestíbulo, Porta da língua, Palácio e o Tesouro. 

No Vestíbulo deve conter matéria para quem está aprendendo a falar, com algumas 

centenas de vocábulos reunidos em pequenas frases; anexas deve haver tabelas de 

declinações e de conjugações.  
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Em Porta da língua deve conter todas as palavras efetivamente usadas na língua 

materna de cada povo, reunidas em frases breves que expressam as coisas vividamente. 

Nela se devem acrescentar regras gramaticais breves e claras, “que mostrem o modo 

verdadeiro e genuíno de escrever, pronunciar, formar e construir palavras numa língua” 

(COMENIUS, 1997, p. 259).  

O Palácio deve conter várias dissertações acerca de quaisquer assuntos, ornadas 

com frases elegantes; “à margem, deve haver notas que indiquem de que autores foram 

tomados os textos. Ao pé, devem ser acrescentadas regras para variar e embelezar de mil 

modos as frases e os pensamentos” (COMENIUS, 1997, p. 259).  

O Tesouro consiste em autores clássicos, que escreveram assuntos com sabedoria e 

vigor. 

Observa-se que na Didática Comenius discorre acerca dos livros didáticos de uma 

maneira geral, enquanto que no texto da Pampaedia ele especifica não só o formato, mas 

também identifica o conteúdo a ser exposto à criança no livro didático. Nesse contexto, 

para se alcançar os objetivos e o fim desta escola, segundo Comenius (1992, p. 216), são 

necessárias seis classes, cada um com seu programa, fundamentados num livro: 1) Estrela 

das letras; 2) Mundo sensível; 3) Ética infantil, inferida das coisas sensíveis e da análise da 

natureza humana; 4) História bíblica; 5) Fundamentos bíblicos, que contenham, de maneira 

sensível, um resumo das coisas que há que crer, fazer e esperar; 6) Coleção de jogos. 

Os livros a serem utilizados nesta escola devem colaborar do seguinte modo: 1) 

preparem o caminho àqueles que ingressaram mais tarde na escola do latim; 2) uma vez que 

os alunos já freqüentam todas as classes da escola e língua materna, ou já freqüentaram 

apenas algumas, sabem ler apenas as primeiras letras; 3) para aqueles que não frequentaram 

as primeiras letras, mas depois, por seu próprio esforço, conseguiram aprender 

satisfatoriamente o conteúdo das outras disciplinas.  

Isso ocorrerá se todos os livros e cada um deles forem: universais, isto é, conter toda 

a matéria; metódicos, fazendo avançar a inteligência espontaneamente e progressivamente; 

adornados com figuras, símbolos intercalados no texto, e com outras coisas atraentes e 

agradáveis; que estes livros tenham nomes extraídos do cotidiano da criança: “A razão 

destes requisitos é a seguinte: 1. Que as crianças, cativadas por esta classe de títulos, se 

animem mais facilmente; 2) para que entendam melhor sua graduação e cada um veja 
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claramente que há de fazer” (COMENIO, 1992, p. 217); 3) que os programas contidos nos 

livros da infância, ocupem todo o tempo para que não permita que a criança busque as 

coisas vãs e as maldades; 4) que estejam cheios de sentenças seletíssimas, extraídas das 

Escrituras, isto é, pelo menos mil palavras da Bíblia (COMENIO, 1992, p. 218), de 

aforismos, provérbios ou máximas.   

Uma das críticas que pode justificar a falta de conhecimento das obras comeninanas 

em terras brasileiras é justamente a questão relativa ao livro didático. Lopes (2006, pp. 17, 

219) pontua que Éster Buffa (1986, pp. 19-26) em seu texto Educação e cidadania: quem 

educa o cidadão?, faz críticas a Comenius por ter sido ele o precursor do livro didático e de 

utilizá-lo como material ideológico para difundir os ideais políticos e educacionais da 

burguesia. Lopes, todavia, demonstrou que esta não era a intenção do autor da Didática 

magna. No estudo da Pampaedia esta questão fica ainda mais explícita, haja vista que, 

Comenius (1992, p. 218) afirmar que o livro didático deve servir apenas como “muletas 

para endireitar as pernas, porém, uma vez fortalecidos, devem ser tirados”. Ressaltam-se as 

palavras de Comenius (1992, p. 218):  

 

Finalmente estes livros didáticos (como os outros instrumentos artificiais), 

não devem ser para nós como os pés, mas como muletas para endireitar as 

pernas, que sustentam e dirigem aqueles que dão os primeiros passos, 

porém, uma vez fortalecidos os pés, se tiram fora. Do mesmo modo nossa 
inteligência, mente, vontade, mãos e língua têm necessidade de guias, 

porém há que cuidar que não necessitem sempre desta direção e que sejam 

utilizadas de forma que, depois, podem prescindi-las delas. 

 

Está claro, portanto, que o livro didático cumpre uma função, a qual uma vez 

alcançada, ele de ser posto de lado para que um método mais agradável ocupe o seu lugar, 

cuja finalidade compreenderá: 1) autopsia (ver por si mesmo); 2) autolexia (dizer por si 

mesmo); 3) autopraxia (fazer por si mesmo); 4) autochrestia (utilizar por si mesmo), pois, 

só assim poder-se-á prover às crianças: “ver, ouvir, tocar todas as coisas; pronunciar, ler e 

escrever todas as coisas; desfazer e fazer tocar todas as coisas e utilizar as coisas de 

maneira que lhe sejam mais úteis” (COMENIO, 1992, pp. 218-219). Infere-se daí que, 

Comenius está preocupado com uma educação reflexiva e não aquela que se fundamentada 
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apenas no exterior livresco. O livro apresenta uma direção, mas o importante é a reflexão 

desde que respeitadas à idade mental da criança (COMENIO, 1992, p. 219).  

Após discorrer acerca de sua concepção relativa ao livro didático, o autor da 

Pampaedia aponta quais classes deveriam existir para que a educação fosse reflexiva e 

adaptada à idade mental da criança, é o que será demonstrado a seguir.  

 

Primeira Classe da Escola Primária (Primeiro ano) 

Para a primeira classe da escola primária Comenius (1992, p. 219) pontua que ela 

está constituída de três graus: principiantes, isto é, os que falam; adiantados, os quais são 

os que lêem e os mais adiantados, ou seja, os que escrevem. Quanto aos instrumentos 

didáticos, ele deixa claro que sua preocupação é a práxis, isto é, “reflexão-ação” como 

termos indissociáveis entre si, pois os dividem os seus conteúdos em teóricos e práticos, da 

seguinte maneira: 1) os teóricos, constituídos do alfabeto, do vocabulário rítmico e 

sentenças e de diálogos; 2) os práticos são constituídos de tabela alfabética e silábica, os 

fundamentos da caligrafia, isto é, se as letras estão nas linhas, e papel e quadro-negro.  

Para se alcançar o objetivo proposto nesta escola são indicados alguns exercícios 

lúdicos: 1) O jogo do alfabeto; 2) O concurso da velocidade em que os que escrevem mais 

rapidamente são os vencedores; 3) o exercício da caligrafia, cuja finalidade não é a rapidez, 

mas a perfeição da estrutura das letras.  

 

Segunda Classe da Escola Primária   

Nesta classe se começa a fazer análise das coisas que devem se saber, ainda que seja 

com pouca profundidade. O que importa é propiciar a criança os seguintes conhecimentos: 

1 – De todo o mundo, conforme podem ser percebidos pelos sentidos; 

2 – De toda alma conforme os ditames da razão; 

3 – De toda a Escritura Sagrada, conforme a fé apresenta. 

Para que se alcance tais conhecimentos, deve-se fazer uma análise de todas estas 

coisas, recordá-las com perguntas e respostas, adorná-las se necessário com figuras 

(COMENIO, 1992, pp. 220, 221).   

 

Terceira Classe da Escola Primária: A ética infantil aprendida pelas coisas sensíveis.   
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     Esta classe intentará conseguir que os alunos aprendam a ser discípulos da natureza, 

no sentido de colher dela lições quanto aos bons costumes. Com esta proposta, Comenius 

(1992, pp. 221-225), apresenta vários exemplos que podem auxiliar os alunos neste intento. 

Para esta obra foram separados alguns desses exemplos, pois, a finalidade é apenas a de 

ilustrar o método do autor da Pampaedia, o qual ele julga: “Este método de ensinar é 

agradável e não aborrece; [...] os conceitos simbolizados pelas coisas penetram com mais 

profundidade [...] é suficiente para educar o homem em sua integridade e para conformá-lo 

com as leis da natureza” (COMENIO, 1992, p. 223).  

Da água, uma vez que “ela é igual por todas as partes, e nenhuma parte quer se 

sobressair em relação às demais” (COMENIO, 1992, p. 222), assim também os homens 

precisam aprender com ela que “todos são da mesma natureza e que ninguém procure se 

elevar diante sobre os outros” (COMENIO, 1992, p. 222). Um rio quando leva suas águas 

de uma parte para outra, para regar cidades e campos demonstra que enquanto ela se 

movimenta é útil ao mundo. “Do mesmo modo, o homem ativo no trabalho é querido, e o 

preguiçoso é menosprezado e termina por ser inútil para si mesmo e para os demais” 

(COMENIO, 1992, p. 222).  

Da rosa, pois é bonita e agradável de se ver, entretanto, nasce entre espinhos. “[...] 

também a ciência e a virtude são belas, porém, o esforço com que se adquire (com trabalho 

e disciplina), se parece aos espinhos” (COMENIO, 1992, p. 223).  

Além dos exemplos que podem ser extraídos da natureza na formação dos bons 

costumes da criança, Comenius (1992, p. 224) oferece um pequeno compêndio de 

prudência ética: 

1 – Não deseje tudo o que vê e será sábio; 

2 – Não creia em tudo o que se ouve e serás sábio; 

3 – Não diga tudo o que se sabe e serás sábio; 

4 – Não faça tudo o que podes fazer e serás sábio. 

 É necessário ensinar as crianças a entender, julgar, a ter os olhos fixos no fim desta 

vida, os motivos pelos quais nasceu e as metas que se desejam alcançar, qual seja: 

“Portanto, aprenda a contemplar a Deus, e às coisas que conduzem a Deus, a manter boas 

relações com Deus e com os homens e a fazer sempre qualquer coisa que seja digna de 

Deus” (COMENIO, 1992, p. 224).  
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 Que na escola da infância todas as criaturas habituem-se a observar, a falar e a fazer 

tudo o que é bom para esta vida presente e para a vida futura, “tendo como objetivo sempre 

e por todas as partes, a meta da felicidade eterna” (COMENIO, 1992, p. 225). Por fim, 

deve-se ensinar desde a mais tenra idade, a distribuir adequadamente o tempo, “dedicando 

as horas da manhã aos estudos literários, às da tarde à convivência e aos negócios e as noite 

o repouso. Também aos alunos do terceiro ano se deve dar um manual ou histórias bíblicas” 

(COMENIO, 1992, p. 225).  

 

 Classe quarta (Quarto ano) 

 Nesta classe deve-se dar uma explicação detalhada da revelação divina, a saber: 

1. Deus – é “o poder eterno, que criou e sustentou todas as coisas, é a 

Sabedoria que rege tudo e a Bondade que dirige tudo a fazer o bem” (COMENIO, 1992, p. 

226); 

2. O homem é a imagem de Deus, “dotado de poder, de inteligência e de 

vontades limitadas, porém semelhantes as de Deus” (COMENIO, 1992, p. 226); 

3. O mundo “é o domicílio, a dispensa e a escola dos homens” (COMENIO, 

1992, p. 226);  

4. As Escrituras são “o livro de Deus, escrito pelos profetas e apóstolos, para 

ensinar-lhes como devem se comportar [...]” (COMENIO, 1992, p. 226);  

5. Os profetas, “foram varões de Deus, do Antigo Testamento, os quais, 

inspirados pelo Espírito, mandou-lhes a pregar e escrever, em hebraico, sua vontade” 

(COMENIO, 1992, p. 226); 

6. Os apóstolos “foram varões de Deus, do Novo Testamento a quem Cristo 

mandou pregar e ensinar o evangelho, ao que eles fizeram, por palavras e por escritos, na 

língua grega” (COMENIO, 1992, p. 226).  

Além disso, na concepção de Comenius (1992, p. 226), no terceiro e quarto ano 

deve se ensinar, sobretudo, a olhar para o passado, a dirigir o presente e a pensar no futuro, 

isto gradualmente e no avanço do que é melhor, tendo sempre em mente o exemplo da 

árvore: “quanto mais se vive, mais profunda são as raízes, e mais se ramifica e cresce” 

(COMENIO, 1992, p. 226).  
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Classe Quinta (Quinto ano) 

Este é o lugar para ensinar os princípios essenciais da doutrina bíblica. “É a hora ou 

ocasião de preparar os alunos com todo o zelo, para a piedade” (COMENIO, 1992, p. 227).  

Estes ensinos devem ser simples quanto à intenção, isto é, “sem pedir nada fora da glória de 

Deus, da edificação da igreja, da salvação própria e da do próximo” (COMENIUS, 1992, p. 

228). Ao falar de “pedido” Comenius (1992, p. 229) tem em mente as orações, as quais 

segundo ele, devem ser constantes e com perseverança, “porque unicamente aqueles que 

pedem, que buscam e que chamam a porta, foi prometido que receberiam, encontrariam e 

se lhes abririam as portas que queriam que fossem abertas” (COMENIO, 1992, p. 229).  

Nesse contexto, Comenius traz uma importante reflexão quanto ao levar as crianças 

aos cultos religiosos. Na atualidade, há ainda alguma discussão quanto aos trabalhos 

infantis no horário do culto religioso. Alguns assinalam que ter um trabalho específico para 

criança na hora do culto é “tirá-los” de dentro da Igreja, por esta razão nestas comunidades 

as crianças “assistem” o culto dentro da Igreja. Não se pode negar que muitas crianças 

dormem durante o culto neste tipo de comunidade. Outros compreendem a necessidade de 

ensinar as crianças em linguagem apropriada e por esta razão, as crianças na hora da 

mensagem bíblica vão para o salão social ou salas em que ali podem aprender conforme 

suas respectivas idades.  

O fato é que esta questão tem sido motivo de discórdia entre as lideranças das mais 

diferentes comunidades. Ao que parece era uma questão debatida nos dias de Comenius 

(1992, p. 229). Para ele, há pontos positivos e negativos nesta discussão, por isso, propõe 

uma solução que ele julga mais sensata: “A solução mais sensata é ensinar-lhes a palavra de 

Deus na escola, separadamente, segundo sua capacidade e exercitá-los no cântico de hinos 

e salmos [...]”. Infere-se daí que Comenius era a favor de que a criança aprendesse 

separadamente e em linguagem apropriada. Além disso, o autor da Pampaedia pontua: 

1 – Que as crianças fossem devidamente preparadas em casa pelos pais e por eles 

instruídos previamente quanto aos modos e quanto ao que se faz no templo; 

2 – Deve-se estimular sua atenção, tanto pelos pais, que estarão sempre com seus 

olhos neles, como pelos pregadores, os quais devem encontrar sempre o modo adequado e 

adaptado à sua compreensão; 



 

 

 

111 

3 – Terminado o sermão, devem ser indagados acerca dele (COMENIO, 1992, p. 

230). 

Ao se ensinar, por exemplo, a doutrina da justificação pode-se seguir o método de 

um estudo dirigido. Apenas para exemplificar, segue abaixo como seria tal método: 

1 – Demonstrar que as Escrituras Sagradas demonstram que todos os homens são 

pecadores e estão privados da glória de Deus, conforme Romanos 3; 

2 – Perguntar: De que modo você espera apresentar diante do tribunal de Deus? 

Resposta: pela intercessão e pela assistência de nosso Senhor Jesus Cristo, que está junto ao 

Pai; 

3 – Como provar que é assim? Baseado na primeira epístola de João, capítulo 2.1; 

4 – Por quem Cristo intercede? Por aqueles que se arrependam e por aqueles que 

crêem. 

Observa-se, por conseguinte, que Comenius procurava atrair a atenção das crianças, 

respeitados os estágios mentais, por meio de perguntas e respostas e assim, estabelecia 

concurso entre os alunos e os que respondessem o maior número de questões eram 

premiados.  

 

Classe sexta (Enigmas para as crianças) 

Este é o momento de se adivinhar os temas religiosos e moral, sobretudo, os 

ensinados na Bíblia. Para auxiliar a criança reter o que se aprendeu, Comenius (1992, p. 

232), sugere a técnica mnemônica. Outro método que pode ser utilizado é escrever um texto 

e deixar espaço em branco para que os alunos preencham com exemplos, conforme suas 

palavras: “um espaço de papel em branco para que os alunos coloquem outros exemplos” 

(COMENIO, 1992, p. 233). 

Deve-se cuidar para que nesta classe a piedade seja enraizada nos espíritos e, para 

tanto, acostumem-se a ter menos cuidado com o corpo e mais com a alma: “Será útil, neste 

momento, oferecer às crianças pensamentos piedosos e seletos, para que fique guardada na 

memória” (COMENIO, 1992, p. 234). Nesta idade as crianças devem ser conduzidas pelos 

pais ao templo de Deus, e não só ao externo, a Igreja visível, mas ao templo interior que 

serve para a formação espiritual diante de Deus, para isso é necessário “estimulá-los 

continuamente a invocar a Deus com breves orações” (COMENIO, 1992, p. 235).  
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Estas breves orações devem ser feitas: ao sair de casa, ao entrar no templo, quando 

se celebra a Santa Ceia, ao dormir, ao entrar numa casa, quando ocorrer algo alegre. Como 

exemplo, destacar-se-á a concepção de Comenius quanto às orações e comportamento das 

crianças no templo. Ao entrar no templo, a oração deve ser: “Oh! Senhor, confiado na 

grandeza de tua misericórdia entrarei em tua casa, te adorarei em teu santo templo e 

confessarei teu nome” (COMENIO, 1992, p. 235).  

No templo, as coisas que uma criança deve fazer, na concepção de Comenius, foram 

ensinadas por Cristo, quando este disse: “Minha casa é uma casa de oração e não covil de 

ladrões”. Por conseguinte, afirma Comenius (1992 p. 235): 

 

No templo não se deve ser petulante, não se deve permitir a insolência, 

não se deve ser cochichar, nem julgar, não se deve, enfim, voltar os olhos 
de uma parte para a outra, mas que o espírito deve estar devotamente 

recolhido. Quando se cantam hinos sagrados, deve cantar-se, quando se 

ora, deve-se orar, quando se ouve a palavra de Deus, deve escutar-se. Nos 
intervalos deve se implorar a misericórdia de Deus, em silencioso 

recolhimento. 

 

Com relação aos exercícios destinados a esta escola Comenius (1992, pp. 236-240) 

propõe:   

1. Da caligrafia, “Há que cuidar dos fundamentos da caligrafia, isto é, deve 

permitir que as crianças façam pontos, linhas e letras” (COMENIO, 1992, p. 236). 

2. Quanto à escrita, os graus a recorrer são três: “primeiro, deve-se reproduzir 

as letras com proporção e medida [...] segundo, deve-se exercitar as mãos a escrever com 

rapidez [...] terceiro, deve se adquirir os hábitos de observar as características de cada letra” 

(COMENIO, 1992, p. 238) 

3. Quanto à matemática é necessário que as crianças saibam contar, medir e 

pesar, para isso: “deve-se saber que a aritmética, a geometria e a estatística sejam 

universalmente ensinadas nas escolas” (COMENIO, 1992, p. 238). 

Além do exposto, Comenius pontua ser necessário ensinar a todas as crianças a 

música, “porque a música serve de um honesto recreio [...] e para louvar a Deus ao estilo de 

Davi” (COMENIO, 1992, p. 240).  
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Por fim, o autor da Pampaedia explicita que nesta idade não há fatiga, porque as 

crianças estão cheias de curiosidades, facilmente entendem tudo e, porque dada a 

flexibilidade do cérebro, aprendem facilmente as muitas coisas, de maneira que: 

“consideramos que a idade da infância é a mais oportuna para aprender as línguas” 

(COMENIO, 1992, p. 239).  

É com esta perspectiva que Comenius (1992, p. 240), pontua: 

 

Na escola da infância se deve dar uma cultura geral, sem ter em 

consideração se é um nobre, plebeu, o se chegará a ser artesão, mercador, 

agricultor, ministro ou auditor, porque a escola foi feita para ensinar 
coisas que sejam úteis a todos [...] e que todos tenham uma cultura geral e 

se cheguem a se dedicar aos mais diversos ofícios, possuam a cultura 

indispensável para ler os livros na língua vernácula, para escutar as mais 
diversas conversas, sobretudo, ler e escutar a Palavra de Deus.   
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Considerações finais 

 

A partir do título deste trabalho, “Pampaedia de Comenius: O resgate da 

responsabilidade da família na educação básica” foi necessário dividi-lo nos seguintes 

capítulos: 

O capítulo primeiro, em que se tratou do Contexto, vida e influência de Comenius 

no século XVII abordou o contexto em que João Amós Comenius viveu e marcou, de forma 

relevante, a religião, a educação e a política de sua geração. Além disso, houve a 

necessidade de uma reflexão analítica de sua influência no seio de sua comunidade 

religiosa, de sua época, bem como fora dos limites de seu país. Entendeu-se, portanto, que 

não seria possível pensar educação no século XVII, sem fazer referência aos séculos XV e 

XVI, nos quais encontram-se feitos de homens que muito contribuíram para o 

Renascimento, Humanismo e a Reforma Protestante. Assim, foram rememorados nomes 

como os de John Huss, os hussitas-taboritas, Martinho Lutero e João Calvino, os quais 

influenciaram diretamente o pensamento de Comenius. A partir da compreensão do 

ambiente sociocultural, político e religioso de Comenius foi possível identificar sua 

trajetória de vida, como teólogo e pedagogo. 

Resultado deste capítulo foi o segundo, com o título, A atualidade da Pampaedia de 

Comenius nas discussões educacionais. Percebeu-se o registro das quase 250 obras escritas 

por Comenius, nas quais ele versou acerca dos mais diferentes temas. Nelas contém o 

fundamento de suas reformas educacionais que se alicerçavam em suas crenças teológicas. 

Todavia, observou-se que, dentre todas as obras de Comenius, a que mais sublinha suas 

propostas de uma reforma universal, que é resultado do conhecimento real das coisas, da 

paz e da humanização do homem é a Consulta universal sobre a reforma das questões 

humanas, na qual a Pampaedia ocupa lugar central.  

Em razão da Pampaedia ser uma das obras pouco conhecidas no Brasil foi relevante 

ressaltar as principais temáticas comenianas explicitadas na obra, bem como a 

demonstração de sua atualidade no cenário educacional mundial, pois, somente assim, seria 

possível compreender se a hipótese deste trabalho, que consistia em procurar descobrir se 

Comenius, ao escrever a Pampaedia, tinha em mente não só propor a criação e a 
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organização de escolas, mas também sublinhar que a educação era de responsabilidade dos 

pais.  

Após uma visão panorâmica da Pampaedia, a partir da hipótese suscitada, houve 

necessidade do terceiro capítulo, em que se dissertou acerda da A aliança família-escola na 

Pampaedia de Comenius.  

 Demonstrou-se que, numa leitura menos atenta da Pampaedia, assim como a da 

Didática magna, pode-se entender que o foco dessas duas obras está na educação escolar. 

Diante disso, alguém pode objetar quanto à razão da presente reflexão desta obra, que 

parecia caminhar no sentido inverso do pensamento comeniano, ao propor o resgate da 

família na educação.  

Explicitou-se, todavia, neste capítulo que Comenius estava preocupado com o 

estabelecimento de escolas nas mais diversas regiões da Boêmia e da Europa (COMÉNIO, 

1971, p. 115), não obstante, ele mesmo se pergunta: “[...] Tivemos escolas públicas e, 

contudo, não vimos frutos assim tão grandes” (COMÉNIO, 1971, p. 116). Em sua resposta, 

ele deixa transparecer que, não houve êxito por diversas razões, entretanto, a principal diz 

respeito ao princípio de que a juventude não foi educada de modo adequado na primeira 

educação, que ocorre no seio familiar (COMÉNIO, 1971, p. 116). Ele deixa claro, ao 

discutir a respeito da formação do homem na primeira infância: “[...] resta ver quem deve 

assumir essa responsabilidade. Ela cabe, naturalmente, aos pais, que, tendo sido autores da 

vida, devem ser autores também da vida intelectual, moral e religiosa” (COMENIUS, 1997, 

p. 83).  

Ainda nesse ponto pode-se ler as palavras de Comenius (1997, p. 271): “A piedade 

é um dom de Deus; é dada a nós pelo céu por obra e virtude do Espírito Santo que, no 

entanto, age ordinariamente por meios comuns e elege como ministros os pais [...]”. Deve-

se pontuar ainda que, a preocupação comeniana está no fato de que a educação escolar é um 

necessário complemento à educação que a juventude recebe da família. Isso significa que, 

para Comenius, deve haver uma aliança entre família-escola, uma vez que, ele afirma que o 

descuido da educação produz ruína das famílias, escolas e do mundo (COMENIO, 1992, p. 

211).  

Por conseguinte, as famílias e as escolas devem estar unidas em prol da educação 

que propicie ao homem distinguir o bem do mal e o conduza à bem-aventurança, tornando-
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o paraíso de delícias para o Criador, é com esse viés que pode ser lidas as palavras de 

Comenius (1971, p. 207): “[...] a cada um interessa a salvação dos próprios filhos, e [...] aos 

dirigentes das coisas humanas, no campo político e no campo eclesiástico, interessa a 

salvação do gênero humano”.  

Sendo assim, a hipótese central deste trabalho que consistia em procurar descobrir 

se Comenius, ao escrever sua Pampaedia, tinha em mente não só propor a criação e a 

organização de escolas, mas também sublinhava que a educação era de responsabilidade 

dos pais, agora nas considerações finais deste estudo, reveste-se da convicção de que para o 

teológo-pedagogo morávio, a família é naturalmente a responsável pela educação e a escola 

é o complemento necessário às limitações dos pais, que não possuem os mais diversos 

conteúdos do saber.  

Reconhece-se, por fim, que este estudo não teve a pretensão de esgotar o assunto, ao 

invés disso, o foco foi, além de apresentar mais uma obra de Comenius, pontuar que esta é 

uma das mais importantes obras do Pai da Pedagogia Moderna, pois, permite aos seus 

estudiosos a compreenderem-na como um texto clássico, que resgata a responsabilidade da 

família na educação básica.   
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