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Resumo

O presente artigo descreve as diferentes maneiras de se educar o homem durante os séculos XVI aos XVII
por meio de quatro tratados educacionais da Era Moderna. Para tanto, pautei o estudo nos manuais e autores,
a saber: A Civilidade Pueril e De Pueris de Erasmo de Rotterdam, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, Didática
Magna de Comenius e O Emílio de Rousseau. Mesmo sendo projetos educacionais distintos, as quatro obras
tinham como objetivo principal inserir o homem na sociedade tornandoo civilizado por meio da educação.
Desse modo, o conjunto desses clássicos me permitiu reflexões sobre um novo tipo de pensamento
pedagógico capaz de promover a cultura, onde a educação vai ditar as relações de convívio na sociedade.
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Abstract

This article describes the different ways to educate the man during the sixteenth to seventeenth centuries
through four educational treated in the modern era. To this end, the study pautei manuals and authors,
namely: The Civility Puerile and De Pueris of Erasmus of Rotterdam, The Prince Niccolo Machiavelli, Magna
Didactics of Comenius and Rousseau&39;s Emile. Even with different educational projects, the four works had
as main objective to enter the man in society becoming civilized through education. Thus, the set of these
classics allowed me thinking about a new type of pedagogical thought able to promote culture, where
education will dictate the relations of coexistence in society.
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O renascimento ocorreu na Europa nos meados do século XV, entretanto foi idealizado por uma série de
mudanças sociais, econômicas, culturais e políticas. A filosofia também influenciou esse momento, na medida
em que requereu um novo lugar para o homem no universo e atribuiu uma renovação na dimensão racional
do homem.
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Essas mudanças desencadearam o processo de modernização, operando várias revoluções em diferentes
campos, dentre os quais: geográfico, econômico, político, social, ideológico, cultural e pedagógico. Neste
artigo destaco o aspecto pedagógico para descreve as diferentes maneiras de se educar o homem durante os
séculos XVI aos XVII por meio de quatro tratados educacionais da Era Moderna.

A modernidade surgiu no período em que o homem buscava respostas para sua própria existência como
também das coisas por meio da divindade, tornandose um detentor da verdade universal e operando na
transformação da mentalidade humana por meio do estatuto da racionalidade.

Assim, a modernidade se inaugurou um novo paradigma para a razão preocupada com a existência concreta
e material do homem a serviço da dimensão temporal e não somente com o divino. Nessa perspectiva Cambi
(2001), nos afirma que:

[...] a modernidade opera uma dupla transformação: primeiro, de laicização,
emancipando a mentalidade [...] da visão religiosa do mundo e da vida humana e
ligando o homem à história e à direção de seu processo (a liberdade, o progresso);
segundo, de racionalização, produzindo uma revolução profunda nos saberes que se
legitimam e se organizam através de um livre uso da razão (CAMBI, 2001, p. 198).

Durante esse novo estatuto da razão que aconteceu às grandes navegações, o renascimento das grandes
cidades, o nascimento das Ciências da Natureza, o surgimento do estado moderno, dentre outras
transformações. Nesse momento a educação se materializou com aparecimento da instituição escolar laica. O
homem se reconhece como um sujeito histórico, buscando por meio dos seus pensamentos e ações as
condições necessárias para a mudança de sua realidade social.

Frente à nova realidade vivenciada pelo homem, se fez necessário pensar em um novo modelo de educação.
Assim, Cambi (2001) nos afirma que o aspecto pedagógico mudou os fins da educação e estava destinada a:

[...] um indivíduo ativo na sociedade, liberado de vínculos e de ordens, posto como
artifex fortunae suae e do mundo em que vive; um indivíduo mundanizado, nutrido
de fé laica e aberto para o cálculo racional da ação e suas conseqüências [...] a
pedagogiaeducação se renova, delineandose como saber e como práxis, para
responder de forma nova àquela passagem do mundo tradicional para o mundo
moderno (CAMBI, 2001, p. 199).

Com as mudanças o homem passa a ter uma centralidade, um estatuto de sujeito situado meio as
transformações que ele mesmo opera. O sujeito moderno constrói uma nova ordem social, política,
econômica e epistemológica. Nesse panorama, a educação se transforma e deixa de ser um produto
exclusivo da Igreja Católica, transcende esse vínculo com a instituição religiosa e como instrumento do divino,
alcançando como último produto um modelo de educação jesuítica.

Assim, na modernidade se questionou sobre o ponto de partida de uma educação capaz de contemplar os
anseios da nova ordem social e desse novo sujeito nascente. Durante esse período as atenções estavam
voltadas para a infância e a criança, fase da vida humana que o indivíduo se apresenta propenso para iniciar o
processo de aprendizagem, em outras palavras, formado por meio da educação para viver conforme as
regras e os valores legitimados pela sociedade.

Nessa perspectiva, A Civilidade Pueril e De Pueris de Erasmo de Rotterdam, O Príncipe de Nicolau Maquiavel,
Didática Magna de Comenius e O Emílio de Rousseau discutiram a constituição do conjunto de saberes que
compõe o corpo teórico da Pedagogia por meio da escola.

A escola como uma instituição social que opera por meio de um conjunto de saberes junto ao Estado é uma
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invenção da modernidade. Seu papel e função para transmissão da cultura possuem um sentido kantiano de
transformar o homem em homem. Em outras palavras, tratase da organização de uma instituição capaz de
transmitir cultura por meio do humanismo retirando o homem da condição de “besta fera”.

Erasmo através do seu manual A Civilidade Pueril e De Pueris nos ensinou os modos de se viver
coletivamente. A sua vivência nos palácios nos séculos XV e XVI o fez produzir um manual de convivência
coletiva destinada a refinar os tratos dos homens sem ameaça a sua integridade física. Em sua obra, a
educação molda o homem para a Era Moderna, entretanto “ninguém pode escolher os próprios pais ou a
própria pátria, mas cada qual pode plasmar a sua personalidade pela educação” (ERASMO DE ROTTERDAM,
s/d, p. 157).

Este autor estava preocupado nos novos modos de organizar a vida social, o Estado, a economia e todos os
estágios da produção da vida. Diante os fatos, Erasmo se afastou da divindade, tratou da vida na terra na
época renascentista e pensou a escola como uma ferramenta social indispensável para o convívio social.

O manual de Erasmo se tornou importante por tratar de assuntos polêmicos a época, que se preocupavam
com as necessidades de se educar o corpo para o social. Assim, se construiu uma sociedade independente de
segmentos e níveis sociais, permitido a todos os indivíduos a oportunidade de se organizar por meio da
civilidade, ou seja, de aprender. Dessa maneira, a aprendizagem representou o “uso do hábito oriundo da
natureza, mas aperfeiçoado pela razão” (ERASMO DE ROTTERDAM, s/d, p. 43). Portanto, Erasmo estava
convencido que para lapidar o homem o processo se dava por meio da educação, na busca de uma igualdade
como um direito jurídico destinado as necessidades do Estado em prol da civilidade.

Ao ler O Príncipe de Nicolau Maquiavel me veio ao pensamento às responsabilidades do Estado em duas
dimensões: do homem como seu credor e o Estado como devedor do homem que se dispõe a racionalidade
da Educação. Para tanto, este Estado Moderno possuía relações de conflitos movidos pelos ideais absolutistas,
mostrando a sua fase mais dura na segunda metade do século XV.

Nessa concepção, o Estado se manifestou por diversas agências e entre elas a escola era um tentáculo que
oferecia poder. Assim, a sociedade civil representada por meio da escola expressava o mundo durante o
processo de organização da vida social, além de ser uma agência de controle social do Estado responsável
pela transmissão da cultura.

Nicolau Maquiavel por meio de seu manual estabeleceu uma série de teorias constituídas através de um
conjunto de idéias que esclareciam como, onde e de que forma se deve conviver socialmente. Também
explicou racionalmente que o estabelecimento do poder na terra se dava pelas as adversidades e disputas.

Por meio de Machiavelli (2012), observei a discussão de como manter o poder por meio do conjunto de
valores, regras morais para relacionar o estabelecimento do poder. Cada sociedade possuía sua compreensão
do que viveu como regra moral, contudo relativizando os seus valores. A cisão da moral e da política eram
regramentos sociais, ou seja, interesses da sociedade. Para obtenção do poder o indivíduo buscava todas as
possibilidades capazes para adquirilo, sem ao menos perceber os conflitos que eram gerados.

Para o autor a virtude era a capacidade de aniquilar seu adversário sem tirania, distinto de “um sentido
moral, um sentido político e um militar” (MACHIAVELLI, 2012, p. 131). Para exercer o poder era necessário
planejar, desenvolver, para então impor a necessidade de exercêlo. Assim, Maquiavel ensinou que o poder é
racional, deve ser exercido pelos humanos e cabe ao Estado administrálo.

Comenius foi um filósofo que combateu o sistema medieval e defendeu o ensino de tudo para todos. Primeiro
teórico que respeitou a inteligência e os sentimentos da criança. Sua Didática Magna fala de uma escola onde
as crianças devem ser respeitadas como seres humanos dotados de inteligência, aptidões, sentimentos e
limites, que traduziam as concepções modernas do ensino.

Por meio de seu manual sistematizou a Pedagogia e a Didática no Ocidente. Propôs uma didática chamada de
magna, uma vez que a obra não podia ser restrita, sobretudo naquele momento de expansão do comércio e
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das navegações. Comenius foi um homem que viveu a vida cercado por guerras e sua compreensão universal
possuía marcas desses tempos, principalmente para unir toda a humanidade.

Na sua obra estava presente a racionalização de todas as ações educativas, indo da teoria didática até as
questões do cotidiano em sala de aula. O professor passava a ser um profissional e abandonava a condição de
missionário. Para Comenius ensinar era “repetir as coisas entendidas para os condiscípulos ou para qualquer
outra que se encontre” (COMENIUS, 2002, p. 200). A organização do tempo e do currículo levava em conta os
limites do corpo e as necessidades, tanto dos professores como dos alunos.

Comenius pretendia tornar os súditos em cidadãos. Desejava propor mecanismos necessários do modo de
viver na era moderna. O papel social da escola moderna era a sistematização dos saberes propostos pelo
Estado. Os professores eram capazes de transformar o que efetivamente sabiam, pois “quem tem a missão de
formar os jovens tem o dever de conhecer o fim, a matéria e a forma da disciplina, para não ignorar por que,
quando e como convém deliberadamente ser severo” (COMENIUS, 2002, p. 311).

O ser humano nasceu da sua condição natural e a cultura pode ser entendida como antídoto da natureza.
Comenius com a sua obra pensou a organização da agência escola, estabeleceu uma Pedagogia com uma
fundamentação filosófica e com estratégias de manutenção. Assim, deu atenção especial a Didática, uma
parte da Pedagogia que determinava os modos de ensinar e aprender.

Comenius se aproximou de Erasmo pela preocupação de conviver em comunidade. Os dois acreditavam que a
lógica que constrói a vida é a destruição, parte da condição humana. Entendiam que a necessidade de educar
os jovens se dava por sua condição próxima de ser natural do que ser social. Assim, Comenius vai se
interessar pela necessidade da educação para era moderna. Sua proposta de educação se preocupou com a
faixa etária, métodos e como o tempo regulariza o saber. Na sua concepção, na escola nada podia ser livre e
sim regulamentado, pois se “quisermos igrejas, estados e famílias bem organizados e florescentes, antes de
mais nada ponhamos em ordem as escolas [...] só assim alcançaremos nossos fins e não de outro modo”
(COMENIUS, 2002, p. 34).

Na obra Emílio, o filósofo iluminista e também percussor do romantismo do século XIX, Rousseau, acreditava
que quando o homem vivia na natureza, afastado do egoísmo, cobiça, possessividade e ciúmes a sociedade
não o pervertia da sua condição natural. Sua teoria política é uma síntese de Hobbes e Locke pautada entre o
bem e o mal, onde a sociedade nascente deu lugar ao mais horrível estado de guerra. Para o autor “somente
a razão nos ensina a conhecer o bem e o mal. A consciência que nos faz amar um e odiar o outro, embora
independente da razão, não pode pois desenvolverse sem ela” (ROUSSEAU, 2004, p. 48).

Para Rousseau a criança devia ser criada no campo para não ser corrompida pelos vícios das cidades, além de
revelar que o desejo de aprender devia surgir na criança e não no seu tutor.

[...] querendo formar o homem da natureza, não se trata por isso de fazer dele um
selvagem e de relegálo ao fundo dos bosques, mas, envolvido no social, basta que
ele não se deixe arrastar nem pelas paixões nem pelas opiniões dos homens; veja
ele pelos seus olhos, sinta pelo seu coração; não o governe nenhuma autoridade,
exceto a de sua própria razão (ROUSSEAU, 2004, p. 356).

Assim, Rousseau visava à formação do homem e não somente do ser cidadão para conviver na sociedade. Na
sua concepção, o professor tinha a função de prevenir o pensamento da criança durante a sua infância,
evitando que a mesma se pervertesse e fizesse tudo de maneira natural. O seu objetivo era o
desenvolvimento do seu eu natural, obtido por meio do isolamento sem contato social ou com monitoramento
do seu mestre. Rousseau acreditava que o verdadeiro estado era o da condição humana.

Dessa maneira, o aluno entrava na sociedade quando a tendência para a socialização nascesse como uma de
suas necessidades naturais. Esse momento devia ocorrer durante a adolescência, depois do desenvolvimento
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da razão. Rousseau afirmava que o aluno antes tinha apenas sensações e com o passar do tempo ele
consegue julgar. Sendo assim, o significado de cidadão provinha de um desejo de companhia que o permitia
desenvolver o relacionamento pessoal para entrar em uma sociedade educada de uma grande cidade.

Nessa perspectiva, a obra Emílio apresentou um cidadão ideal e os meios de treinar uma criança para o
Estado de acordo com a natureza, inclusive para um sentido de Deus. Na conclusão deste texto o autor expõe
que os princípios políticos que estavam sumarizados aportam elementos do livro O Contrato social, visto que
o Emílio trata da formação moral e O Contrato social versa sobre política, embora os dois sejam
indissociáveis.

No seu entendimento, o homem não podia renunciar a liberdade. A liberdade era um direito e um dever ao
mesmo tempo e renunciála era abdicar a própria qualidade de homem. Desse modo, Rousseau chamou de O
Contrato social uma livre associação de seres humanos inteligentes, que deliberadamente resolvem formar
um certo tipo de sociedade, à qual passam a prestar obediência mediante o respeito à vontade geral. Essa
obra considerava que todos os homens deviam nascer livres e iguais por meio de um contrato como o Estado,
onde estes indivíduos não renunciavam seus direitos naturais, mas entravam em acordo para sua proteção,
ou seja, o Estado apenas preservava.

Neste sentido, o Emílio de Rousseau pode ser pensado como a primeira manifestação da Pedagogia
nãodiretiva não sistematizada, que caracterizava o professor um parceiro do discípulo onde juntos se
descobrem e desvendam o mundo. Dessa maneira, O Contrato social era a maior contribuição para
entendêlo, entre outras produções do autor. Sua compreensão desafiou a sociedade através da notoriedade
de sua tese por meio de um contrato tácito que estabeleceu contratos de poder a quem os concedeu. Outro
fato que me chamou a atenção foi que na obra de Maquiavel o poder já estava estabelecido, já na de
Rousseau ocorreu um consenso social que gerou a produção da violência.

Na obra de Rousseau há um entendimento de que a natureza era boa, o homem nascia bom e a sociedade o
corrompe. Assim, o autor propôs buscar o homem em seu estado natural. A natureza era o estado de
equilíbrio, de harmonia. O desarmônico era a sociedade, ou seja, as desigualdades sociais provocavam o
desequilíbrio.

Que saiba que o homem é naturalmente bom e julgue o próximo por si mesmo; mas
que veja como a sociedade deprava e perverte os homens; que encontre nos
preceitos deles a fonte de todos os seus vícios; que seja levado a estimar cada
indivíduo mas que despreze a multidão; que veja que todos os homens usam mais
ou menos a mesma máscara, mas que saiba também que há rostos mais belos do
que a máscara que os cobre (ROUSSEAU, 2004, p. 265).

Desse modo, Rousseau acreditava que não havia necessidade de domar as crianças. No entanto, os autores
que foram tratados neste artigo afirmavam que a sociedade permitia ao homem a felicidade, embora esse
filósofo pensasse numa educação pautada na essência da condição humana. Portanto, todos entendiam a
importância da escola, exceto Rousseau cujo pensamento asseverava que a escola retirava a liberdade dos
homens, ou seja, promovia a descolarização.

Assim, seu manual mostrou por meio de etapas que o homem não precisava de escolas. Assim, “cada idade,
cada condição na vida tem sua perfeição conveniente, sua espécie de maturidade própria” (ROUSSEAU, 2004,
p. 164). O projeto de Rousseau foi apropriado por diversas correntes pedagógicas que dele se serviram.
Como exemplo, citarei as distintas pedagogias ativas, o pragmatismo americano e a Escola Nova no final do
século XIX, que se apropriou de alguns elementos desse plano.

Diante dessas análises compreendi que a escolarização surgiu timidamente no século XIX, mas se efetivou no
século XX. Desse modo, a escola contemporânea é póstuma da sociedade burguesa. Contudo, sua forma
acabada aconteceu na década de 1900, quando passou por um longo processo de fermentação para

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educar_para_modernidade_tratados_educacionais_que_inseriram_o_hom.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



consolidar o seu modelo atual. Assim, escola oferece ao indivíduo a formação moral, social e a disciplina em
prol da modernidade e o conjunto dessas leituras me permitiu entender o discurso presente no modelo de
escola que cada autor pensava.
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