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RESUMO 

 

 
Essa dissertação teve a seguinte hipótese de trabalho: “Comenius e seu pensamento compõem 
uma das bases estruturais do direito à educação, como é entendido atualmente”. Para discuti-
la, buscou-se promover um diálogo entre o pensamento comeniano e a Declaração Mundial 
Sobre Educação Para Todos de Jomtien, 1990, UNESCO. Jan Amos Comenius, pedagogo e 
bispo morávio do século XVII, empenhou-se na criação e disseminação de sua proposta 
pansófica na sociedade, tendo a educação como papel central na renovação da cultura. 
Pretendeu-se apresentar Comenius como um “pioneiro da educação”, haja vista sua defesa por 
uma educação universal em meio a um contexto social desigual em meados dos anos mil e 
seiscentos, bem como na atualidade, o reconhecimento de seu pioneirismo pela própria 
UNESCO, considerando-o o antecessor espiritual daquela Organização. O pedagogo buscava 
uma sistematização do saber em chave pansófica, representada pela tríade “omnes, omnia, 
omnino” - ensinar tudo a todos e totalmente. Assim, objetivou-se especificamente: a) 
conhecer as fases de sua vida, que abarcam suas obras, bases teológicas e pedagógicas e 
vivências em seu contexto histórico; b) apresentar seu pensamento educacional e c) 
compreender especificamente sua proposta pansófica, que se liga ao direito à educação. A 
opção metodológica na análise histórico-documental, inspiração para a pesquisa, foi a 
História da Longa Duração, fundamentada em Fernand Braudel, Jacques Le Goff, Marc Bloch 
e Peter Burke. Autores que serviram como referência sobre Comenius são, entre outros: 
Olivier Cauly, João Luiz Gasparin, Franco Cambi, Frederick Eby, Jean Piaget, Will Monroe, 
Sérgio Covello, Latourette e Walker. A conclusão deste trabalho filosófico-jurídico apontou 
para a constatação de convergências entre o pensamento de Comenius e a citada Declaração 
de Jomtien, demonstrando sua notável presença na construção do conceito de direito à 
educação como um de seus pilares fundamentais na contemporaneidade. A pesquisa foi 
edificada sobre um ideal universal, que transcende épocas e encontra-se com o desejo 
intrinsecamente humano da igualdade através do conhecimento e pretende servir de subsídio e 
motivação para novos estudos a respeito do pensamento de Comenius relacionado ao direito à 
educação. 
 
Palavras-chave: Comenius; proposta pansófica; direito à educação. 
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ABSTRACT 

 

The hypothesis of the present thesis was: "Comenius and his thought compose one of the 
structural bases of the right to education, as it is currently understood". In order to discuss it, a 
dialogue between the thought of Comenius and the World Declaration on Education for All in 
Jomtien, 1990, UNESCO was sought. Jan Amos Comenius, educationalist and moravian 
bishop of the XVII century, endeavored in the creation and dissemination of his panshopic 
proposal in society, having the education as main part in the culture renovation. It was 
intended to present Comenius as a "pioneer of education", considering his defense for an 
universal education within an unequal social context in mid sixteen hundreds, as well as the 
present, the recognition of his pioneering by the very UNESCO, considering him the 
Organization's spiritual antecessor. The educationalist aimed a knowledge systematization in 
panshopic key, represented by the triad "omnes, omnia, omnino" - teach everything in-depth 
to everyone. Therefore, the specifically objectives were : a) to know the phases of his life, 
covering his works, theological and pedagogical basis and experiences in his historical 
context; b) to present his educational thought; c) to comprehend specifically his panshopic 
proposal, that connects to the right to education. The methodological choice in the historical-
documentary analysis, inspiration to the research, was the New History, based in Fernand 
Braudel, Jacques Le Goff, Marc Bloch and Peter Burke. Authors that served as reference on 
Comenius are, among others: Olivier Cauly, João Luiz Gasparin, Franco Cambi, Frederick 
Eby, Jean Piaget, Will Monroe, Sérgio Covello, Latourette and Walker. The conclusion of this 
philosophical-juridical work pointed to the verification of convergences between Comenius 
thought and the mentioned Declaration of Jomtien, evidencing notable presence in the 
concept's construction of right to education, as one of its fundamental columns in 
contemporaneity. The research was built on an universal ideal, that transcends seasons and 
find the intrinsically human desire of equality through knowledge and intend to serve as 
subsidy and motivation for new studies on Comenius thought related to the right to education. 

Key-words: Comenius; panshopic proposal; right to education. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 Entre tantas imagens de minha infância, uma que ressoava em poesias, cantigas e 

meditações tornou-se paradigmática. Tal imagem descrevia dois homens, um insensato e 

outro sensato. O primeiro construiu sua casa sobre a areia e foi frustrado pelas fortes chuvas, 

enquanto o segundo construiu sua casa sobre uma firme rocha e foi bem sucedido frente às 

maiores adversidades. Analisar a sociedade contemporânea, muitas vezes, exige um trabalho 

arqueológico, para desvendar sobre quais terrenos cada aspecto está fundamentado e, por 

vezes, descobrimos que eram apenas edificados em areia e novos alicerces devem ser 

suscitados. 

 Ao tratarmos da problemática do direito à educação podemos nos tomar dessa 

metáfora e investigar “as camadas” dessa estrutura. Afirmamos que talvez a base dessa 

estrutura possa estar enfraquecida, pois ainda se apresentam muitos abismos, sejam sociais, 

etários, regionais, étnicos ou de acessibilidade, face ao acesso à educação. Sabemos que a 

defesa por tal direito em nosso país é, de certa forma, recente e que ainda avistamos muitas 

questões mal resolvidas. Por isso, retornar às bases que deram suporte para o debate do direito 

à educação é a chave para fortalecer a sua promoção e verdadeira efetivação em nossa 

sociedade. Estudar Comenius, portanto, é regressar a um referencial que, em suas 

expectativas, seus exemplos, experiências bem sucedidas e frustradas, nos fornece os 

fundamentos para retomar a construção desse ideal, porém, de uma maneira melhor edificada. 

 A descoberta desse estudioso deu-se em meio a leituras no preparo do projeto para a 

entrada no mestrado. Ao ler que Comenius “[...] apresentou um sistema de ensino em que 

todos tinham o direito ao saber”, logo meu interesse foi aguçado e acentuado quando 

continuei a leitura: “Para Comenius, a educação era a salvação do ser humano e o 

desenvolvimento dos princípios e virtudes cristãs. Ele definia a educação como a ‘arte 

universal de ensinar tudo a todos’”1. Foi inevitável o desejo de conhecer a fundo este 

pensador de notável ideal e que traduzia o meu próprio desejo para a educação. Suas 

propostas me inspiraram e me levaram a estudá-lo, então, na leitura de sua Didática Magna, 

percebi quão cativantes, avançadas e desafiadoras eram suas ideias. Vislumbrei uma 

pedagogia voltada para o aluno, onde Comenius propunha uma educação divertida e 

                                                 
1 LAZIER, J. A. A educação na Bíblia. São Bernardo do Campo: EDITEO, 2010, p. 17. 
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envolvente, uma didática explicando os detalhes de cada disciplina e orientações curriculares 

admiráveis, permeada pelo ideal pansófico. 

 Comenius foi um pedagogo e bispo morávio do século XVII que criou o ideal 

educativo “omnes, omnia, omnino”, que significa “todos, em todas as coisas, e totalmente”. 

Para ele a educação era protagonista na renovação da cultura e salvação do gênero humano. 

Tal projeto diferenciava-se por almejar uma educação universal, ou seja, verdadeiramente 

possibilitada à todos. Comenius, entretanto, foi vítima de uma caricaturização na pedagogia, 

pelos repetitivos estudos sobre sua didática e desenvolvimento infantil, como apenas um 

filósofo e didático, ora sob as alcunhas “Pai da Didática” e “Copérnico da Educação” e ora 

sob o título de “Utópico”. 

 Nossa proposta, na presente pesquisa, é apresentá-lo como “pioneiro da educação”, 

pelo tom viável e inovador de suas ideias. Tal denominação justifica-se por seu pensamento 

utópico ligado à proposta de educar a todos, por apontar uma política coerente da educação 

pelo Estado e por sua atuação em reformas escolares e curriculares junto a diversos países, 

que denotam a viabilidade de seus conceitos como motivo para sua predileção. Outra razão 

foram seus conceitos avançados, que levaram a UNESCO2 a reconhecê-lo como seu 

antecessor espiritual, assumindo que muitos dos ideais da organização já estavam na agenda 

do pedagogo e demonstrando que sua utopia, mesmo depois de tantos anos, foi retomada e 

propagada pela Organização em âmbito internacional. A própria constituição da UNESCO, 

ONU e movimento ecumênico internacional, em si, foram preconizados pelo educador em seu 

tratado “De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, ad genus humanum, ante 

alios vero ad Eruditos, Religiosos, Potentes Europae”3, que almejava a Paz Mundial. 

 Assim, ao passo que descobrimos Comenius e suas contribuições para uma pedagogia 

moderna, esses elementos apresentados acima levaram-nos à inúmeras indagações, tais como: 

O que levou Comenius a desejar uma educação para todos? Por que lutou tão fortemente 

pelas reformas na escola a fim de que todos tivessem seu acesso? Sobre o quê ou a quem se 

destina sua proposta pansófica? Como seus ideias chegaram ao reconhecimento da 

UNESCO? Entretanto, uma questão substancial se destacou de tal forma que tornou-se a 

hipótese de trabalho: “Comenius e seu pensamento compõem uma das bases estruturais do 

direito à educação, como é entendido atualmente?”. E, para discuti-la, nosso objetivo 

                                                 
2 RABECQ, Mana Magdalena e THOMAS, Jean. Juan Amos Comenius - Apostol de la educacion moderna y 
de la comprension internacional. El Correo De La Unesco: 1957. 
3 COMENIUS, J.A. Didática Magna. Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. 3.ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2006, p. 27. 
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principal é, utilizando os próprios documentos da UNESCO relacionados ao direito à 

educação, promover um diálogo entre a proposta pansófica comeniana e a Declaração 

Mundial Sobre Educação Para Todos de Jomtien, 1990. Objetivamos especificamente 

conhecer as fases de sua vida, que abarcam suas obras, bases teológicas e pedagógicas e 

vivências em seu contexto histórico; apresentar seu pensamento educacional e, especialmente, 

compreender sua proposta pansófica.  

 Mas como investigar a questão sem cair em anacronismos? Pois sabemos que o direito 

à educação, tal qual o conhecemos, não existia em sua época e, dentre o tempo que nos 

separa, diversos avanços foram alcançados. Seria uma temeridade tentar aproximar Comenius 

que viveu no século XVII de um tema tão relevante em pleno século XXI. Mas afirmamos 

que tal ponto de vista não é demasiado audacioso sob os cuidados necessários. A análise é 

possível se estivermos respaldados por uma metodologia que contemple a interação entre os 

séculos. A História da Longa Duração (Nova História) é a inspiração metodológica dentro da 

análise histórica, documental e bibliográfica que propomos, pois apresenta o tempo numa 

dialética da duração, ou seja, a história serve-se de um tempo entrelaçado, enxergando uma 

história social de realidades entrecruzadas.  

 Assim, a dissertação será composta em quatro capítulos: 

 O primeiro capítulo será direcionado à explicitação da metodologia a partir do olhar 

da História da Longa Duração e sua relação com o pensamento duradouro comeniano. Para 

expor a conceituação deste método, autores como Fernand Braudel, Jacques Le Goff, Marc 

Bloch e Peter Burke servirão de fundamentação teórica, e para relacioná-lo ao pensamento 

comeniano, utilizaremos alguns textos de e sobre Comenius. De forma sumária, 

apresentaremos o conceito de tempo histórico, da dialética da duração, da História das 

civilizações e da própria Nova História. Nosso objetivo será o de contemplar os fundamentos 

necessários para o entendimento dessa metodologia em relação a presente pesquisa. Portanto, 

buscaremos compreender este entrelaçamento do tempo que permite entendermos as 

estruturas que sempre estão em progresso, tal como o direito à educação, demonstrando que 

tal constituição desenvolveu-se, passando pelas ideias comenianas e contribuições de outros 

protagonistas na história, e ainda desenvolve-se e avança com a participação social. 

 O segundo capítulo apresentará as fases da vida do pedagogo em uma caracterização 

dos aspectos políticos, sociais, teológicos, educacionais e familiares. Construiremos, dessa 

forma, uma biografia tal qual a Nova História compreende. Optamos por evidenciar a história 

de vida do pedagogo de forma diferenciada comparada às biografias já apresentadas por 
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outros autores. Inspirados em Monroe (1900), reinterpretaremos sua história e a 

construiremos em quatro fases: a) Teólogo em formação; b) Teólogo em ruptura; c) 

Reformador educacional e d) Pensador universal. No sentido de favorecer um olhar atento à 

sua experiência pessoal, levantaremos os aspectos que o levaram a tornar-se o notável 

participante, reconhecido pela UNESCO, em defesa da educação de todos. Utilizaremos as 

biografias compiladas na Didática Magna de Comenius, nas edições brasileira e portuguesa; 

as obras de Olivier Cauly, João Luiz Gasparin, Wojciech Kulesza, Franco Cambi, Frederick 

Eby, Mario Alighiero Manacorda, Jean Piaget, Will Monroe, Sérgio Covello, Edward Burns; 

as obras da História da Igreja de Latourette e Walker; entre outros. 

 No terceiro capítulo demonstraremos e entenderemos a tríade pansófica “omnes, 

omnia, omnino”, criada para expressar a necessidade de que todos deveriam ser educados não 

só em quantidade como em qualidade. Organizaremos os subtítulos de acordo com os três 

elementos da proposta: a) todos, em etnia, gênero, ordem social, nacionalidade ou idade; b) 

todas as coisas, em tudo que aperfeiçoe a natureza humana; c) totalmente, de forma que todos 

utilizem o conhecimento para sua segurança e liberdade. Observaremos que este ideal foi 

criado devido à ligação com as experiências críticas que foi submetido. Perceberemos que tal 

projeto emerge das circunstâncias que a vida o sujeitou, desde sua educação precária, 

passando a estudar em boas universidades, até os exílios, onde então teve a oportunidade 

colocá-lo em prática. Essencialmente, utilizaremos as obras de Comenius: Didática Magna, 

Escola da Infância e Pampédia. 

 No quarto capítulo, em vista de atingir diretamente nossa hipótese de trabalho, 

promoveremos um diálogo entre passado e presente, identificando as ideias comenianas 

encontradas nos documentos sobre direito à educação da UNESCO, especialmente a 

Declaração Mundial Sobre Educação para Todos de Jomtien, 1990. Por entender que o direito 

à educação é uma estrutura em constante desenvolvimento, apresentaremos as relações 

existentes nesse diálogo, demonstrando que Comenius fez parte da construção histórica e 

marcou sua presença contribuindo com a tríade pansófica, mesmo no contexto do século 

XVII. 

 O trabalho é relevante e justifica-se por três motivos: (1) a atualidade presente no 

pensamento de Comenius e o reconhecimento como antecessor espiritual da UNESCO; (2) a 

pequena quantidade de estudos em profusão quanto aos princípios pedagógicos de Comenius, 

indicando que ele ainda continua sendo um desconhecido para muitos pedagogos; e (3) a 

carência de pesquisas aprofundadas a respeito de sua proposta pansófica. A pesquisa não será 
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um eco de estudos já publicados, mas será desenvolvida a partir de uma nova ótica: relacionar 

a proposta pansófica de Comenius com o direito à educação. Assim, deixa-se claro que não se 

estuda um sujeito para ele passar a ser “grande”, ao pesquisar a vida de Comenius para 

entender seu pensamento, descobre-se novos fatos, um novo enfoque em seu contexto 

histórico e nas condições para a emergência de suas ideias. 

 A dissertação tentará expressar que Comenius pode ser reconhecido sob títulos de 

pioneiro da educação e participante da construção do direito à educação, firmando que sua 

utopia tornou-se realizável, visto seu reconhecimento pela UNESCO em busca da 

universalidade da educação. Todo o trabalho desenvolvido pelo pedagogo gira em torno da 

forte aspiração do acesso de todos à educação. Assim, a pesquisa está edificada sobre um 

ideal universal, que transcende épocas e encontra-se com o desejo intrinsecamente humano da 

igualdade através do conhecimento e pretende ser um estímulo para novos estudos sobre o 

pensamento de Comenius relacionado ao direito à educação. 
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1 COMENIUS E A NOVA HISTÓRIA 

 

 

 Jan Amos Comenius4, pedagogo e bispo morávio do século XVII, empenhou-se, 

dentre tantos objetivos, na veiculação de sua proposta pansófica na sociedade humana, tendo 

a educação como papel central na renovação universal da cultura. Observando suas 

contribuições no campo da didática e do desenvolvimento infantil, Comenius frequentemente 

é considerado apenas como um filósofo, teólogo, o “Pai da didática” ou “Copérnico da 

educação”, e, por buscar uma reforma desafiadora na sociedade, ainda o consideraram um 

utópico (CAULY, 1995; KULESZA, 1992; NARODOWSKI, 2001). 

 Entretanto, através da presente pesquisa, pretendemos apresentá-lo como um pioneiro 

da educação, pois, estudando seu pensamento, observamos sua originalidade e ousadia ao 

denunciar a desordem educacional e anunciar os meios para se realizar uma educação para 

todos, demonstrando a possibilidade de suas ideias utópicas. Comenius, reconheceu os 

problemas da época e propôs ideias universais: 

Categorizamos por clássicos não apenas os que tiveram uma relevância 
histórica, contribuindo para o avanço de sua época, mas os que transcendem 
o seu contexto, com ideias que tocam verdades atemporais. Depois de 330 
anos de sua morte, Comenius não perdeu em força, beleza e atualidade. 
Projeta-se da Boêmia para o novo milênio que temos à frente, sem que 
possamos descartar sua inspiração, se quisermos promover a Educação de 
tudo para todos (pampédia), dentro do espírito humano e humanitário, 
integral e livre, que permeia sua obra (INCONTRI apud Introdução, 
COVELLO, 1999). 

 

 Sua proposta não só ficou no anúncio, mesmo com dificuldades demonstrou como era 

possível sua realização. Comenius também a colocou em prática quando lhe era oferecida a 

oportunidade por vários países para desenvolver sua organização escolar: 

O fato de Comenius, através da sua obra e da sua fé inabalável no poder da 
educação, ter contribuído para este despertar, é atestado pelas numerosas 
solicitações de que foi objeto e pelos insistentes convites para ir reformar os 
sistemas escolares europeus. A orientação deliberadamente utópica do seu 
pensamento não obrigava a nada que fosse irrealizável, e é extremamente 
significativo que aquele que acreditou até ao fim na possibilidade da 
salvação do homem pela educação metodicamente reformada não tenha 
nunca recusado as questões práticas relativas à organização efetiva da 

                                                 
4 Ao referir-se ao pedagogo, utilizaremos “Comenius”, grafia internacional de origem latina, ao invés de 
Komensky, a eslava, de Comênio, a brasileira ou de Coménio, a portuguesa. 
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escolaridade, sem dúvida, pela sua experiência das dificuldades específicas 
do ensino (CAULY, 1995, p. 196). 

 

 Segundo Gomes (COMENIUS, 1971, p. 15), o pedagogo foi mais que um utopista ou 

sonhador de mundos quiméricos, foi um historiador do futuro, ou como denominou 

Bellerate5: o profeta e o projetista de um mundo melhor; ou também conforme Eby (1970, 

p.154), um profeta de princípios e métodos modernos. E a expressão que mais reafirma sua 

grande importância para a educação e sociedade, o reconhecimento do então vice-diretor da 

UNESCO: 

La actualidad del mensaje de Comenius impulsa a la UNESCO a esforzarse 
por hacer conocer y apreciar mejor la obra del pensador eminente, 
respondiendo así al anhelo oportuno del pueblo checoeslovaco. La 
participación de la UNESCO en esta conmemoración tiene, de esta manera, 
el sentido de un homenaje de respeto y de gratitud hacia el apóstol, en quien 
reconoce su antecesor espiritual (THOMAS, 1957, p. 3). 

 

 Alguns estudiosos deixam de reconhecer as contribuições de Comenius por considerá-

las propostas contraditórias a serem realizadas ou até mesmo pensadas numa época em que 

apenas a minoria tinha acesso à educação. Mas, tomando-nos do reconhecimento da 

UNESCO, entidade superior nos assuntos da educação, temos Comenius como seu antecessor 

espiritual, além de seu engajamento na promoção da paz mundial e do movimento ecumênico.  

O pedagogo tentou, em suas possibilidades e, mesmo sendo exilado várias vezes, propagar 

uma educação que considerasse à todos, sejam ricos ou pobres, homens ou mulheres: 

Lo que la Unesco traduce por desarrollo universal de la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria se contiene en el principio de Comenius de que ‘toda la 
juventud, de cualquier sexo que sea, debe ser enviada a las escuelas 
públicas’. Y en su frase ‘es menester que nadie sea excluido, ni menos 
impedido, de aprender la cordura y de formar su espíritu’ se encuentra el 
principio de la igualdad de acceso a la enseñanza y a la cultura, sin 
distinción de sexo, fortuna, religión u origen social. ¿No llegó el gran 
pensador moravo a concebir la fundación de un ‘Consejo de las Luces’, 
organización internacional para la educación, la ciencia y la cultura, lejana 
prefiguración de la Unesco? (THOMAS, 1957, p. 3). 

 

 O pedagogo acreditava ardentemente na mudança do ser humano por meio da 

educação e por isto fazer parte da natureza de cada um, defendia que todos tivessem o acesso 

aos meios para serem educados em sua plenitude. Assim como seus companheiros da 

                                                 
5 Bruno M. Bellerate, L`ultimo Comenio?, apud “Orientamenti pedagogici” (Roma), 14 (1967),  p. 675. 
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educação, Comenius buscava uma sistematização orgânica da pedagogia, sobretudo por uma 

reorganização do saber em chave pansófica (CAMBI, 1999) representada por sua proposta 

pansófica “omnes, omnia, omnino”, ou seja, que todos sejam educados em todas as coisas e 

totalmente. Tal aspiração resume-se em educar plenamente a todos, sem diferença de idade, 

nacionalidade, gênero ou etnia; em formar integralmente o homem em todas as coisas e que 

isso seja feito universalmente. 

 Todo esse pensamento nos parece familiar, algo usual nos dias de hoje, é verdade. 

Atualmente o conhecemos em uma diferente nomenclatura: o direito à educação. Assistimos e 

temos um contato maior com a disseminação dessa luta, existem campanhas, mobilizações 

internacionais, tais como as Declarações e plataformas da UNESCO e nacionais, como a 

Ação Educativa e a Plataforma Dhesca. Na busca de um objetivo comum, que todos tenham 

acesso a educação e que seja de qualidade. Percebemos então, o quão atual é o pensamento de 

Comenius, que sintetiza o velho e o novo da pedagogia (MANACORDA, 2010, p. 269). 

Sendo assim, retomamos a hipótese de que Comenius e seu pensamento compõem uma das 

bases estruturais do direito à educação como é entendido atualmente. 

 Porém, para desenvolver essa hipótese, é indispensável que estudemos Comenius de 

uma forma diferenciada e inovadora, compreendendo-o dentro de um bloco histórico que 

ainda está sendo construído. Notamos que, muitas vezes, fala-se do pedagogo como se 

estivesse num passado encerrado, por isso, encontramos na Nova História (História da Longa 

Duração) uma inspiração para entender o pensamento de Comenius inserido na construção do 

direito à educação, reconhecendo-o como um de seus pilares fundadores. Visto que estudar o 

direito à educação, é estudar uma estrutura em progresso, pois segundo Bloch (2001), o 

conhecimento do passado está em progresso, sempre está se transformando e aperfeiçoando. 

 Dessa forma, precisamos compreender claramente a relação que será estabelecida por 

meio do tempo, haja vista que estamos desenvolvendo o tema da pesquisa entre o passado e o 

presente. Comenius é um ser intrinsecamente histórico, pertencente a um contexto, tempo e 

local específico, por isso, pode ser apresentado dentro do tempo histórico abordado pelo 

historiador da Nova História, Fernand Braudel e outros estudiosos desta escola. De acordo 

com Braudel (2011, p. 15), o tempo de hoje data, ao mesmo tempo, de ontem, de anteontem, 

de outrora; há uma dialética da duração, entre o instante e o tempo lento, o que resulta numa 

pluralidade do tempo social, ou seja, a história serve-se de um tempo entrelaçado, não segue-

se uma única linha preocupada com fatos individuais, mas vislumbra-se uma história social de 
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realidades entrecruzadas. Segundo o autor, deve-se falar da multiplicidade atual e própria do 

tempo, pois todas as histórias são de todos (BRAUDEL, 2011, p. 95). 

 Tomando-nos dessa inovadora visão do tempo, as contribuições de Comenius estão 

entrelaçadas com o que hoje entendemos por direito à educação. Seu projeto pansófico diz 

respeito a todos seres humanos e faz parte dessa construção. Podemos afirmar isso pois, 

segundo Le Goff (1999, p. 79), cada ser encontra-se de fato em redes diversas de tempo 

durante a sua vida e na sua reflexão; é preciso procurar definir essa multiplicidade e ver as 

relações que ocorrem entre elas. Sem que percebamos, nos diversos acontecimentos na 

história, existem essas relações que se inter-relacionam de forma duradoura. Adiante 

apresentaremos algumas relações que podem ser estabelecidas entre a proposta pansófica de 

Comenius e contribuições internacionais a respeito da educação para todos. 

 Essa visão de tempo histórico diferencia-se do tipo de história que costuma ser 

apregoado na sociedade, semelhante àquela “linha” proposta nas escolas, que contentava-se 

em apontar datas e fatos importantes, marcada por “determinismos e ideologismos” (LE 

GOFF, 1999, p. 90). Esse novo olhar compreende que os fatos são constituídos de “camadas”, 

ou seja, ao se estudar um determinado acontecimento, entende-se que ele está dentro de um 

bloco histórico onde há diversas relações, da vida cotidiana e comercial, com seu consumo, 

suas crenças, suas diversas formas de vida social (REIS, 1994, p. 126), e a história deve 

preocupar-se mais com as mudanças econômicas e sociais do que com as políticas. Essa 

história está mais preocupada em compreender os acontecimentos e vestígios sociais deixados 

por determinadas épocas do que dividir o tempo histórico e apontar datas importantes dos 

fatores políticos ocorridos.  

 Do termo tempo histórico, consideremos o que é história, não na busca de sua 

definição, até porque seria uma tarefa perigosa, mas a partir do apontamento de Braudel 

(2011, p. 22, 91): 

Como a própria vida, a história se nos aparece como um espetáculo fugidio, 
movediço, feito do entrelaçamento de problemas inextrincavelmente 
misturados e que pode tomar, alternadamente, cem aspectos diversos e 
contraditórios. Como abordar e fragmentar essa vida complexa, para poder 
apreendê-la ou ao menos aprender alguma coisa nela? Numerosas tentativas 
poderiam nos desencorajar de antemão. [...] Não há uma história ou um 
ofício de historiador, mas, ofícios e histórias, uma soma de curiosidades, de 
pontos de vista. 
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 Segundo o autor, a história não é estática, de fácil compreensão, mas foge de 

definições, é uma estrutura que fragmenta-se facilmente. Ela se beneficiou do impulso que as 

ciências sociais tiveram há oitenta anos, o nascimento e crescimento provocou, inicialmente, 

embates, mas posteriormente, engrandecimentos. E, mesmo nos dias atuais, a história procura 

ter uma relação com elas, entretanto, há um paradoxo, pois “cada ciência é imperialista, 

mesmo se ela se proíbe de sê-lo; tende a apresentar suas conclusões como uma visão global 

do homem e todas as ciências sociais se contaminam umas às outras e a história não escapa a 

essas epidemias” (BRAUDEL, 2011, p. 80, 93). 

 Podemos falar em embates por causa da resistência das ciências sociais em envolver-

se com a história, o grande problema que há entre áreas de pesquisa, o problema de limites 

entre o que pode ou não pode se fazer entre elas, aquilo que Braudel (2011, p. 15) afirma “a 

história talvez esteja condenada a estudar somente em jardins bem fechados por muros”. E 

engrandecimentos, graças as contribuições da geografia, economia, política e sociologia, entre 

outras e especialmente do sociólogo Georges Gurvitch6. Durante esses últimos anos, a história 

se enriqueceu com aquisições e contribuições de sua vizinhas; verdadeiramente construiu com 

elas um novo corpo (BRAUDEL, 2011, p. 33). 

 Segundo estes historiadores, há dois tipos de história, aquela preocupada com o tempo 

social, dos grupos e dos agrupamentos (Nova História) e a outra preocupada somente com os 

acontecimentos presentes, voltada para o indivíduo: 

Em primeiro lugar, há a conhecida e longa campanha de oposição àqueles 
que afirmam, como Braudel, que os historiadores deveriam considerar as 
estruturas mais seriamente que os acontecimentos, e aqueles que continuam 
a acreditar que a função do historiador é contar uma história. Nesta 
campanha, ambos os lados estão agora entrincheirados em suas posições, 
mas cada um deles tem feito algumas observações importantes à custa do 
outro (BURKE, 1992, p. 330). 

 

 A primeira é pela qual propomos o estudo de Comenius, a “História da Longa 

Duração”, que segundo Braudel (2011, p. 35), deve estar atenta, pois corre o perigo de anular 

o homem e o que cada um tem de insubstituível e a segunda é a “História Tradicional” ou a 

“História da Curta Duração”, que segundo Jacques Le Goff (1999, p. 14), também é ameaçada 

caso seu historiador seja considerado um jornalista talentoso que informa as notícias do 

presente. 

                                                 
6 Georges Gurvitch (1894-1965), um dois mais importantes sociólogos de sua época, fundou a Revista Cahiers 
Internationaux de Sociologie e ocupou uma cadeira de sociologia na Sorbonne, em Paris. Frequentemente, é 
citado por Braudel e Le Goff, entre outros pensadores da Nova História. 
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 A Nova História7 é mais sensível à antropologia, uma história de homens que não tem 

apenas ideias, mas tem corpo, que se alimentam, que se vestem, que vivem biológica e 

materialmente (LE GOFF, 1999, p. 65).  Podemos entender que ela compreende de forma 

diferenciada os acontecimentos, não os vê ou os narra simplesmente, como meros fatos, mas 

os enxerga carregados de características sociais do homem, deixando o velho costume da 

narração dos eventos para tornar-se uma história significada de sentidos. Conforme Burke 

(1992, p. 12), os historiadores tradicionais pensam na história essencialmente como uma 

narrativa dos acontecimentos, enquanto a Nova História está mais preocupada com a análise 

das estruturas: 

Em vez do estrato superficial, o tempo rápido dos eventos, mais importante 
seria o nível mais profundo das realidades que mudam devagar (geografia, 
cultura material, mentalidades: em linhas gerais, as estruturas) – trata-se do 
nível das "longas durações" (Braudel). [...] Quanto à história, ela só pode ser 
uma ciência da mutação e da explicação da mudança. Com os diversos 
estruturalismos, a história pode ter relações frutíferas sob duas condições: a) 
não esquecer que as estruturas por ela estudadas são dinâmicas; b) aplicar 
certos métodos estruturalistas ao estudo dos documentos históricos, à análise 
dos textos (em sentido amplo), não à explicação histórica propriamente dita 
(LE GOFF, 1990, p. 15). 

 

 Outro aspecto dado para a Nova História é o da História das civilizações que, de forma 

sumária, considera o passado como explicação do presente, conforme Braudel (2011, p. 236, 

253): 

Em primeiro, há as civilizações, concepção que põe em discussão a 
humanidade inteira, e as civilizações, dispersas no tempo e no espaço. Além 
disso, a palavra civilização jamais viaja sozinha: é acompanhada 
infalivelmente da palavra cultura que, no entanto, não é o seu simples ‘afim’. 
Acrescentemos que há também a e as culturas. Quanto ao adjetivo cultural, 
ele nos prodigaliza, há muito tempo, serviços ambíguos, tanto no domínio da 
cultura (como o quer a etimologia), quanto no da civilização, onde nos falta 
um adjetivo particular. Uma civilização, diremos, é um conjunto de traços, 
de fenômenos culturais”. É um movimento, não uma condição; é uma 
viagem, não um porto (apud FEBVRE). 

 

 Pelo viés da História das civilizações, esse tempo histórico construído em torno da 

vida do pedagogo o levou à elaboração de ideais tão presentes nos dias de hoje: “Comênio é 

um pensador que apreendeu as questões e os problemas fundamentais de seu tempo, todavia, 

apresenta-se, hoje, com uma atualidade incontestável” (GASPARIN, 1998, p. 101, 102). A 

                                                 
7 O objetivo não é tratar da origem da Nova História, mas compreender sua concepção para utilizá-la como 
fundamento do tempo histórico. 
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partir desse olhar, estudar o passado do pedagogo fará emergir a compreensão de sua história 

individual, apresentando como tornou-se “o primeiro a ter concebido, em toda a sua 

amplitude, uma ciência da educação; como coloca essa ciência, devemos enfatizar, no centro 

de uma ‘pansofia’ que para ele deve constituir um sistema filosófico global” (PIAGET, 2010, 

p. 13). 

 Entendemos que a vida de Comenius é uma só no sentido de globalidade, mas, através 

desse olhar histórico, há camadas nessa vida que movem-se por fenômenos culturais. 

Conforme Braudel (2011, p. 237): 

[...] uma “orquestra de histórias particulares”, uma história da língua, das 
letras, das ciências, da arte, do direito, das instituições, da sensibilidade, dos 
costumes, das técnicas, das superstições, das crenças, das religiões, da vida 
cotidiana [...], todas elas tem suas regras e objetivos, mas não quer dizer que 
são os mesmos da história geral; a dificuldade é harmonizar tudo. Querer 
buscar uma unidade entre elas é algo praticamente impossível. 

 

 Esse olhar histórico traduz o rumo dos estudos da vida “global” de Comenius, 

sabemos que é difícil uma união de todas essas vidas juntas; desejamos compreendê-las e 

apresentá-las no sentido de entender seu pensamento, seguindo “o método do historiador das 

civilizações: destacar e estudar essas originalidades [...], pois o destino da cultura é o 

encadeamento, uma estrutura dinâmica e de longa duração” (BRAUDEL, 2011, p. 249, 250). 

Lembrando que a preocupação está em considerarmos um aspecto do homem e dos grupos 

humanos na sua vida comum, na sua arregimentação social, aquela que precisa ser recolocada 

junto à uma história social de longa duração (BRAUDEL, 2011, p. 174, 175). 

 O esforços, tanto de Burke como de Le Goff concentram-se na superação da simples 

explicação histórica comum a tantos historiadores. Ao estudar os fatos históricos por meio dos 

vestígios deixados por eles, não buscar apenas as datações ou relações políticas, mas 

investigá-los num sentindo mais amplo, tendo em vista não somente o presente em que 

ocorria, mas as relações que podem ser estabelecidas dentro de um plano estrutural. 

Firmando, a partir deste pensamento, uma “dialética entre estrutura e acontecimento” (LE 

GOFF, 1990, p. 71). Le Goff, em seus escritos, explica que esse desejo na mudança do 

paradigma do tempo histórico iniciou-se muito antes, mas resume-se em “história das 

estruturas e não só dos acontecimentos. História em movimento, história das evoluções e das 

transformações e não história estática, história-quadro. História explicativa e não apenas 

história narrativa, descritiva – ou dogmática. Enfim, história oral..." (LE GOFF, 1990, p. 102). 
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 Dessa forma, retornemos ao que foi mencionado anteriormente, Braudel enxerga o 

tempo histórico como uma relação dialética de duração; é necessário ultrapassar a margem da 

história ocorrencial, romper com a erudição fácil e de curto alcance, pois ela é como “clarões, 

mas sem claridade; fatos, mas sem humanidade” (BRAUDEL, 2011, p. 24). É como se o autor 

desejasse um equilíbrio entre o presente e o passado, são olhares divergentes para o tempo 

que se completam, nas palavras de Lucien Febvre8: “história ciência do passado, ciência do 

presente” (BRAUDEL, 2011, p. 59). E Braudel ainda desafia, “é ser capaz de sentir uma e 

outra ao mesmo tempo, não desdenhando de nenhuma” (BRAUDEL, 2011, p. 35). Neste 

sentindo, segundo Bloch (2001, p. 109), o historiador, não estudará o presente com a 

esperança de nele descobrir a exata reprodução do passado, mas buscará nele simplesmente os 

meios de melhor compreender, de melhor senti-lo. 

  A respeito da dialética da duração, Le Goff (1988, p. 34) aponta a necessária 

compreensão do presente pelo passado, mas também a compreensão do passado pelo presente 

de onde surge um método prudentemente regressivo9: “prudentemente, isto é, que não 

transporte ingenuamente o presente para o passado e que não procure por outras vias um 

trajeto linear que seria tão ilusório como o sentido contrário. Há rupturas e descontinuidades 

inultrapassáveis quer num sentido quer noutro” (LE GOFF, 1990, p. 24).  

 Esse tempo histórico considera que as ações presentes fazem parte do passado, e as do 

passado fazem parte do presente. Neste sentido, o pensamento de Comenius, obviamente, foi 

construído no passado, mas podemos afirmar que está intimamente ligado com os 

pensamentos de hoje, não é apenas um vago eco que ressoa, encontramos seus ideais 

permeados nos documentos, tanto nos que dizem respeito ao direito à educação como em 

outros assuntos10. Ao elaborar suas ideias, percebemos a influência que teve não só de 

predecessores intelectuais, mas do presente em que vivia, de seu contexto histórico. Segundo 

Braudel (2011, p. 23), não só os homens fazem a história, mas a história faz o homem, 

esculpe seu destino. Esse tempo histórico vivenciado pelo pedagogo, foi único no sentido de 

torná-lo um personagem importante e reconhecido até os dias de hoje, mas é através dele que 

suas ideias emergiram, viraram parte da história. 

                                                 
8 Ao lado de Marc Bloch, é o fundador da importante Escola dos Annales, 1929. Fato que marcou que a origem 
do movimento da Nova História. 
9 A elaboração e a prática de um “método prudentemente regressivo” são um dos legados essenciais de Marc 
Bloch, e essa herança tem sido até agora muito insuficientemente recolhida e explorada. Os temas do presente 
condicionam e delimitam o retorno, possível, ao passado, buscando ler a história ao inverso. (Introdução de 
Jacques Le Goff para o livro “Apologia da História” de Marc Bloch). 
10 Esta relação, entre os ideais de Comenius e os documentos sobre o direito à educação, será apresentada e 
desenvolvida no quarto capítulo da presente pesquisa. 



 

24 

 A confirmação da dialética da duração é percebida no anseio de Le Goff (1988, p. 56, 

57) para o futuro da história como ciência social, pois segundo ele, há três hipóteses para esse 

futuro: deve ser uma pan-história, sendo uma ciência global dos homens no tempo; ou deve-se 

fundir com a antropologia e sociologia; ou, colocando-se fronteiras, através de um corte 

epistemológico, ocupar um novo território no sentido de “uma nova dialética do tempo curto e 

do tempo longo”. É justamente na terceira hipótese de Le Goff que encontramos o tempo 

histórico a que nos referimos até aqui, combinando diretamente com a história vivida por 

Comenius; como Braudel (2011, p. 53) afirma: “a história é a soma de todas as histórias 

possíveis - uma coleção de misteres e de pontos de vista, de ontem, de hoje, de amanhã”. 

 Comenius é o personagem ideal para ilustrar o que a Nova História representa, pois 

sintetiza nele mesmo ideias que, aparentemente, estão além de seu tempo. Quando falamos de 

direito à educação o consideramos um marco na história, mas nessa estrutura existem várias 

camadas, das quais uma é a proposta pansófica comeniana. Sua contribuição faz parte de 

temas universais para a humanidade e, por isso, seu pensamento atravessa séculos. Ao que 

nos parece, “não há nada de novo debaixo do sol”11. Nesta dialética da duração, poderíamos 

investigar a origem do direito à educação, entendendo-o apenas como uma criação jurídica, 

mas por esta perspectiva o percebemos, mesmo em outra linguagem, nas ideias de Comenius. 

 Dessa forma, apresentamos a metodologia que utilizaremos em toda a pesquisa, para 

compreendê-la é primordial considerar esta abordagem do tempo histórico da Nova História. 

Desejamos trocar o simples olhar para o momento por um olhar do tempo curto e longo, da 

dialética da duração. Visamos o estudo das estruturas, do bloco histórico que Comenius 

participou, que vai do simples ao complexo, conforme Le Goff (1999, p. 93), “expondo 

primeiro os aspectos técnicos e econômicos, depois os aspectos sociais e finalmente os 

aspectos culturais e as mentalidades”.  

 Consideremos o aspecto apresentado para o termo “histórico” na metodologia de 

análise histórico-documental já apresentada para a presente pesquisa. Pensando em Comenius, 

adiante vamos propor um diálogo com as declarações universais elaboradas pela UNESCO, 

especialmente a Declaração Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, Tailândia, 

1990. Acreditamos que estes documentos combinam diretamente com o anseio de Comenius, 

haja vista que os dois tratam de um mesmo ideal, mesmo de formas diferentes, como algo 

universal, de todos e todas. 

                                                 
11 Eclesiastes 1, Bíblia. 
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 Podemos afirmar que as declarações da UNESCO são estruturas nos moldes da Nova 

História, visto que estão inseridas na história de forma flexível e são de longa duração. 

Quando realizadas, dentre os temas abordados, há um comprometimento em realizar o que foi 

estabelecido em determinado tempo pelos governos que participam do tratado. Os objetivos 

não são alcançados imediatamente, há um período para serem desenvolvidos, não serão 

esquecidos, mas durarão, sendo reformulados e revistos de tempos em tempos. 

 Portanto, retomamos a hipótese de trabalho já apresentada: podemos afirmar que 

Comenius e seu pensamento compõem uma das bases estruturais do direito à educação como 

é entendido atualmente? Com o objetivo de encontrar vestígios que contemplem essa 

hipótese, buscaremos, por meio do olhar da Nova História, propor um diálogo entre a 

Declaração de Jomtien e a proposta pansófica de Comenius, expressa na Pampédia12 e na 

Didática Magna. O pedagogo é autor de inúmeras obras em várias línguas, espalhadas pelo 

mundo, no entanto, optamos por estas duas, pois são as que Comenius desenvolveu centrado 

na questão do ensino e da educação para todos. A Didática Magna foi escrita primeiramente, 

por esse motivo não contempla tudo o que autor anseia, assim, é na Pampédia que 

encontramos seu pensamento melhor elaborado sobre sua pansofia. 

 A Pampédia encontra-se inserida numa obra com sete livros, intitulada “De Rerum 

Humanarum Emendatione Consultatio Catholica” - Deliberação Universal Acerca da 

Reforma das Coisas Humanas. Esta obra é uma enciclopédia, segundo Gomes (COMENIUS, 

1971, p. 15):  

[...] embora traga a marca do século em que foi escrita, supera 
indiscutivelmente, pelo espírito unificador que a anima e pela universalidade 
das intenções que a inspiram, todas as enciclopédias setecentistas. Ela é, sem 
dúvida, a obra mais importante para a compreensão de Comênio - como 
teólogo, como filósofo, como pedagogo, como linguista e como reformador 
social - e aquela em que melhor se espelha a sua personalidade multiforme e 
polivalente, o seu espírito universalista e ecumênico, manifestado, ao longo 
de toda a obra, de múltiplas maneiras [...]. 

  

                                                 
12 A obra não foi publicada no Brasil, apenas em Portugal, pela Universidade de Coimbra, fator que dificultou o 
acesso inicial. Desde o início do mestrado a procurei, em livrarias nacionais e internacionais, em sebos 
brasileiros e portugueses, mas a tentativa foi em vão. Após um ano de busca, um colega do mestrado sugeriu que 
entrasse em contato com a Universidade de Coimbra via e-mail para solicitar uma cópia ou algo do gênero. 
Assim, solicitei o auxílio da biblioteca da Metodista, que, prontamente, mediou o contato com a Universidade. 
Após dois meses, consegui adquirir o livro digitalizado, mais outras três obras sobre Comenius. 
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 Novamente apreciamos colocações que explicam o caráter universal do pensamento 

comeniano. A partir desta obra, reafirmamos um Comenius que propunha, séculos atrás, uma 

reforma social: 

 [...] o seu século foi unânime em reconhecer nele o teórico de uma nova 
prática da educação, e é inegável que a sua obra contribuiu poderosamente 
para despertar a consciência europeia para a necessidade de uma reforma 
geral, como o testemunharam as numerosas solicitações de que foi objeto 
para lá das clivagens religiosas (CAULY, 1995, p. 203). 

 

 Segundo o autor, as coisas humanas que intenta reformar são “a eruditio, a politia e a 

religio” - a educação, a política e a religião (COMENIUS, 1971, p. 16). Seu desejo é tão 

grande que despende boa parte de seu tempo e uma incansável escrita para desenvolver a 

proposta com vistas dessa reforma. Assim, Comenius escreve sete livros para explicitá-la, 

onde a Pampédia está no centro: 

 

1. Panegersia/ 

Despertar 

Universal 

2. Panaugia/ 

Iluminação Universal 

3. Pansofia/ 

Sabedoria 

Universal 

 

 

 

Desejo de reformar a educação, a 

religião e a política. 

 

As três fontes de luz: a natureza, 

a mente humana e a palavra de 

Deus. Um tríplice instrumento: 

os sentidos, a razão e a fé. Três 

métodos: analítico, sintético e 

sincrítico. 

 

Estuda oito mundos ou graus: o 

mundo possível, o mundo ideal, 

o mundo inteligível, o mundo 

material, o mundo artificial, o 

mundo moral, o mundo espiritual 

e o mundo eterno. 

 4. Pampédia/ 

Educação  

Universal 

 

  

Da necessidade, da possibilidade 

e da facilidade de todos os 

homens serem educados em 

todas as coisas e totalmente: 

“omnes, omnia, omnino”. 
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5. Panglotia/ 

Língua  

Universal 

6. Panortosia/ 

Reforma 

Universal 

7. Panutesia/ 

Exortação 

Universal 

 

Solução para o obstáculo à 

compreensão universal: cultivar 

todas a línguas, ou as principais 

ou de ter só uma língua comum à 

todos. 

 

É necessário refazer tudo: a 

Filosofia, a Política, a Religião e 

a Língua com três Tribunais 

Supremos: Collegium Lucis, 

Dicasterium Pacis e  

Consistorium Oecumenicum. 

 

Apelo final para que se ponha 

em prática a “emendatio rerum 

humanarum universalis”. 

Organização: CARDOSO, 2013. 
 

 A Pampédia não está no centro da Consultatio Catholica sem razão, pois “é o caminho 

aplanado através do qual a luz pansófica se difunde pelas mentes, pelas palavras, e pelas 

ações dos homens. Ou ainda, é a arte de transplantar a sabedoria nas mentes, nas línguas, nos 

corações e nas mãos de todos os homens” (COMENIUS, 1971, p. 41, 42). Nela encontramos a 

explanação essencial para que haja a reforma social, pois é através da educação de todos que 

se alcançara esse objetivo: 

A Pampédia é a educação universal de todo o gênero humano. Entre os 
gregos, com efeito, paideia significa a instrução e a educação em que os 
homens são formados; e pan significa universal. Pretende-se, portanto, que 
omnes, omnia, omnino sejam educados, isto é, que todos sejam educados em 
todas as coisas e totalmente (COMENIUS, 1971, p. 37). 

 

 Aparentemente, Comenius propõe algo exagerado e fora do contexto de sua época, 

mas “considerando a expansão atual do conhecimento em todos os setores, a sugestão é 

totalmente absurda, mas no século XVII não era tão quixotesca” (EBY, 1970, p. 156). 

Percebemos que “nenhum educador teve maior fé no poder da educação salvar a humanidade 

e, consequentemente, de fazê-la retornar à sua divindade original” (EBY, 1970, p. 156). Por 

isso, é relevante considerar esse pensamento, são ideais que nos inspiram a encontrar na 

presente educação essa chave pansófica, visto que “todo homem nasceu com capacidade de 

adquirir a ciência das coisas, antes de mais nada porque é imagem de Deus” (COMENIUS, 

2011, p. 58). 

 Tendo esta premissa, entendendo o que Comenius intentava com sua Pampédia, 

podemos melhor compreender a metodologia do trabalho. Por se tratar de uma obra de mais 
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de três séculos atrás e de um olhar diferenciado para o seu tempo histórico, consideramos 

documentos os texto de Comenius, logo, confirma-se uma análise não só histórica, mas 

documental e que dá a base para o posterior diálogo:  

A mesma postura crítica escorregava para a análise dos documentos, que 
deixavam de representar fontes inoculadas e por si só verdadeiras. 
"Documentos são vestígios" diz Marc Bloch, contrapondo-se à versão da 
época, que definia o passado como um dado rígido, que ninguém altera ou 
modifica. Longe dessa postura mais ontológica e reificadora, para o 
historiador francês o passado era uma "estrutura em progresso". Segundo 
Bloch, mesmo o mais claro e complacente dos documentos não fala senão 
quando se sabe interrogá-lo. É a pergunta que fazemos que condiciona a 
análise e, no limite, eleva ou diminui a importância de um texto retirado de 
um momento afastado13. 

 

 Dessa maneira, apresentamos uma pesquisa diferenciada e que busca expor o 

pensamento de Comenius como ainda não foi estudado. Acreditamos contribuir para um 

melhor entendimento de suas propostas para o público brasileiro, haja vista que foram poucas 

obras traduzidas para o português e ainda ser minoritário o reconhecimento da sua presença 

na história da educação moderna. Mesmo sendo considerado o “pai da didática”, ansiamos 

colocá-lo como um pioneiro e profeta da educação para todos.  

 Assim, antes de compreender em profundidade sua tríade pansófica e promover as 

relações que dela surgem a partir das Declarações Universais da UNESCO, é vital 

conhecermos como se deu a construção de seu pensamento, compreendendo melhor suas 

bases educacionais e teológicas, além, é claro, de entendermos cada uma das fases de sua vida 

e seu contexto histórico como veremos no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Lilian M. Schwarcz, em “Apresentação à edição brasileira” da obra de Marc Bloch “Apologia da história ou 
ofício do historiador”, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
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2 FASES DA VIDA DE COMENIUS 

 

 

 Neste capítulo conheceremos a vida de Comenius em seus diferentes aspectos: 

político, social, teológico, pedagógico e familiar. Nos apoiamos na História da Longa 

Duração, reconhecendo que suas vivências se inter-relacionaram e criaram este personagem 

único e próprio para desenvolver as ideias que permeiam séculos. A partir deste ponto de vista 

metodológico, esses vários fatores se apresentaram entrelaçados em meio à fases.  

Contrariando a comum periodização que frequentemente é utilizada ao se tratar da história de 

uma pessoa, ressaltando a importância do tempo dos acontecimentos, propomos uma 

caracterização de sua vida por meio de quatro fases: a) Teólogo em formação; b) Teólogo em 

ruptura; c) Reformador educacional e d) Pensador universal. Reinterpretamos a história de 

vida do pedagogo donde nos inspiramos em Monroe (1900). 

 Para que nossa pesquisa seja compreendida em sua totalidade é fundamental que 

conheçamos os fatores que o influenciaram e levaram à criação das ideias ligadas ao direito à 

educação, reconhecer suas bases pedagógicas e teológicas que tornaram seu pensamento 

religioso caráter fundante de todo o seu ser. Toda sua contribuição liga-se diretamente com a 

construção histórica de vários conceitos conhecidos atualmente; tais construções não são de 

prazo imediato, mas são refletidas no futuro, somadas às ideias de outros personagens, 

apresentando-se em diferentes aspectos àqueles que também participarão deste processo 

contínuo. 

 Comenius vivenciou bons e tristes momentos, em vista de tantas guerras, exílios e 

perdas, poderia ter tomado o caminho da revolta, no entanto, notamos o contrário, adquiriu 

uma postura pacifista. Boa parte de sua vida foi marcada pela Guerra dos Trinta Anos14 

(1618-1648) e os reflexos da Reforma Protestante15 (1517). Tais consequências, devido seu 

envolvimento no lado protestante, por ser um bispo dos Irmãos Morávios - advindos das 

orientações do mártir pré-reformador John Huss -, o distanciaram de sua pátria, mesmo assim, 

                                                 
14 A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) foi palco de controvérsias religiosas que resultaram em drásticas 
disputas políticas, abalando, praticamente todo o leste Europeu, onde encontrava-se a Boêmia, pátria de 
Comenius. 
15 O início da Reforma geralmente é marcado em 1517, na Alemanha, pela publicação de Martinho Lutero das 
noventa e cinco teses contra o abuso das indulgências da Igreja Católica, apregoando assim, uma reforma não só 
da Igreja, mas da sociedade. Anterior ao seu estopim, a região boêmica já concentrava um grande número de 
protestantes por causa da ação de John Huss como pré-reformador. O cenário protestante da região tem a Igreja 
Hussita, a forte presença dos Irmãos Morávios e a imigração de luteranos da Alemanha. 
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foi otimista e um sonhador do futuro reconstituído pela paz e união dos povos. Seu impacto se 

deu em vários aspectos, especialmente na luta pela reorganização da sociedade pela religião e 

educação, na promoção da instrução de todos para que tivessem a liberdade e atuassem em 

prol desse ideal. 

 

2.1 Teólogo em formação 

 

 

 Esta primeira fase da vida de Comenius é, essencialmente, formativa e permeada por 

tragédias. Formativa, pois usará da maior parte do seu tempo para seus estudos iniciais até a 

formulação de suas teses na teologia, produção das primeiras obras tanto pedagógicas como 

teológicas, visto que estão entrelaçadas dado o momento e sua vivência. Neste aspecto,  o 

pedagogo também perceberá os fatos positivos e negativos da educação. No início, sua 

carreira acadêmica é, de certa forma, fraca, mas quando, patrocinado pelos Irmãos Morávios, 

estuda na Alemanha, alcança um melhor nível. Especial atenção para observar como esses 

fatos iniciais o influenciaram em seus próximos passos circunstanciais e decisivos na 

construção de seu pensamento relacionado ao direito à educação: “Los acontecimientos que 

incidieron en esta primera parte de su vida época de formación tuvieron una influencia 

decisiva sobre sus concepciones filosóficas y educativas” (RABEC, 1957, p. 4, 5). 

 Comenius nasceu em 28 de março de 1592, em Nivnice, região da Morávia, reino da 

Boêmia, Europa Central, hoje, República Checa. O futuro pedagogo e bispo morávio adentra 

numa sociedade já marcada por conflitos e pelas grandes mudanças que ocorriam nesses anos 

que o antecedem. Segundo Gasparin (apud Lora, 1994, p. 32), a tendência dominante deste 

período é a ruptura, a transição dos modos de produção acarretou fortes mudanças nas 

mentalidades, nas crenças, nos valores, nas formas de vida; há uma alteração na ordem 

socioeconômica, política, religiosa e cultural. Um período marcado por constantes 

vicissitudes.  

 O pedagogo enfrentara tragédias desde a infância. Logo criança perde sua família, aos 

dez anos fica sem o pai, e aos doze anos perde a mãe e as duas irmãs. Além dessa informação, 

segundo Cauly (1995), as biografias pesquisadas não são claras quanto aos primeiros dez anos 

do pedagogo. No entanto, o autor (1995, p. 31) pressupõe-se que Comenius tenha realizado 
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seus primeiros estudos na escola paroquial da Unitas Fratrum Bohemorum (União dos Irmãos 

Morávios), visto que a família já partilhava tal fé protestante. Notaremos adiante que essa 

ordem religiosa auxiliará Comenius, sendo que ele mesmo se tornará bispo e diretor da Escola 

dos Irmãos. 

 Os chamados Irmãos Morávios emergiram dos grupos hussitas, após a morte do antigo 

reitor da Universidade de Praga, precursor da Reforma e mártir John Huss na fogueira (1415). 

A teologia dos Irmãos baseava-se “na moral austera, radicada nos preceitos evangélicos, e 

pela afirmação de que a autoridade da fé tem por base única as Sagradas Escrituras” (GOMES 

apud COMENIUS, 2006, p. 5). Segundo Cauly (1995, p. 31), o papel dos Irmãos deve ter sido 

decisivo por ser o primeiro meio cultural e espiritual que Comenius teve contato; por meio da 

Bíblia e salmos, aprendeu a leitura e a escrita e os demais princípios da escola da vida. “Juan 

Amos tomó de los Hermanos Moravos el sentido profundo de la religiosidad, de la dignidad 

del trabajo y de la ayuda mutua que constituían, con el amor de Bohemia, la base esencial de 

su doctrina” (RABEC, 1957, p. 5).  

 Órfão, é acolhido em 1604, em Straznice, por uma tia paterna, prosseguindo seus 

estudos na Escola Elementar dos Irmãos. Os irmãos exercem grande influência e tem 

liberdade de culto até as guerras chegarem, mesmo em uma região predominantemente 

católica. Logo vivencia a guerra iniciada pelo exército de István Bocskaí, em 1605, na própria 

Morávia. Tal fato o afastará da Escola dos Irmãos, obrigando-o a voltar à sua região natal, 

Ninivce. Somente em 1608, o pedagogo voltará aos estudos regulares. No entanto, tal período 

será fundamental no que diz respeito ao aprendizado a partir da prática, pois vivendo ao lado 

do tio camponês e artesão é obrigado a experimentar esta realidade. Tal fato o influenciou 

determinantemente, como observaremos em seus exemplos pedagógicos: 

A aprendizagem dos misteres proporcionou-lhe, como ele próprio confessou, 
uma experiência fundamental das coisas e da sua resistência, que não será 
estranha à orientação realista de seu pensamento pedagógico. Jamais fará 
separação entre o desenvolvimento das faculdades e o domínio das coisas 
pela ação, e qualquer teoria coerente da educação deve tomar em linha de 
conta o fato de que a criança é, por natureza, um ser de ação que desenvolve 
gradualmente o seu pensamento ao coordenar as suas operações (CAULY, 
1995, p. 34). 

  

 Mesmo retornando um pouco tardiamente aos seus estudos regulares, em 1608, 

Comenius, agora aos dezesseis anos e patrocinado por sua aldeia natal Komna, fonte do 
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patrimônio da família, entra para a Escola Latina de Prerov, de visão calvinista, também 

dirigida pela Igreja dos Irmãos. Até então, sua escolaridade havia sido precária se comparada 

as escolas disponíveis em sua época, entretanto, sua formação foi produtiva em aspectos 

relevantes e que o fizeram ser “esse” Comenius, corroborando em diferentes sentidos para sua 

carreira pedagógica.  

 Em Prerov, Comenius busca ganhar o tempo perdido que ficou afastado da Escola. Lá 

desenvolve o latim numa perspectiva técnica, “é ensinado a partir da gramática e de textos 

clássicos” (COVELLO, 1999, p. 21). Segundo Cauly (1995, p. 40-42), as Escolas dos Irmãos 

assemelhavam-se às escolas latinas da época, porém, eram mais ligadas às atividades práticas 

da vida, concentravam-se um ideal menos literário do que prático: 

A originalidade desta escola residia no fato de os alunos internos receberem 
uma formação profissional para além das tarefas cotidianas que tinham que 
efetuar. [...] De certa maneira, a escola funcionava como uma cooperativa 
onde, para além da sua formação intelectual e moral propriamente dita, os 
alunos se iniciavam nas artes e ofícios e, por conseguinte, no mundo do 
trabalho que, em conformidade com a ética dos Irmãos, não ficava fora das 
portas da escola: era a própria escola que se tornava uma oficina onde os 
alunos podiam adquirir uma formação profissional através do conhecimento 
das artes e técnicas úteis à todos nesta vida (CAULY, 1995, p. 42). 

 

 No estudo de sua pedagogia, notaremos como cada fase e passagem escolar de 

Comenius o impactou. O pedagogo vivenciou seu aprendizado, mas não como imaginava, 

pois mesmo com essa formação da Escola de Prerov percebemos que os pontos negativos 

também o abalaram. Segundo Covello (1999, p. 21), a escola o decepcionou, visto ser lugar 

de seriedade, sem atrativos, onde jovens estudantes que acabaram de sair da infância se vêem 

obrigados a serem mini adultos, levados à castigos corporais e palmatórias. Essa experiência 

fará Comenius propor uma escola diferente, com o lado positivo de Prerov, mas ainda melhor, 

ele idealiza que a escola fosse um local divertido, bonito e cativante. 

 Segundo Monroe (1900, p. 40-42), a rotina de estudos era marcada por repetições de 

gramática a partir da memória, recitações de trechos dos autores estudados, análise gramatical 

das palavras, treino de escritas próprias e canto, além da recitação do catecismo com leituras 

de capítulos da Bíblia e recapitulação das aulas da semana nos fins de semana. O autor ainda 

afirma, segundo os comentários de biógrafos de Comenius, que as falhas observadas nos 

métodos humanistas de sua vivência foram as sementes que posteriormente resultarão em seus 
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esforços didáticos na criação de novos métodos de aula, pois percebeu que insucesso dos 

alunos devia-se mais à ineficácia dos professores do que à ociosidade dos alunos. 

 No aspecto político, o momento era promissor (CAULY, 1995, p. 38, 39), com o 

apoio de Carlos de Zerotin, a Morávia obteria maior autonomia em relação aos outros estados 

checos em função da deposição do imperador do Sacro Império Romano-Germânico e rei da 

Boêmia, Rodolfo II. Antes de declinar sua posição, “a maioria protestante arrancou de seu rei 

meio demente, um diploma - a ‘Carta da Majestade’ - concedendo alto grau de tolerância 

religiosa” (WALKER, 2006, p. 624), visto que mesmo tendo liberdade de culto, os 

protestantes da Boêmia ainda tinham restrições em comparação à confissão de Augsburgo. 

Entretanto, mesmo apoiado pelos protestantes, o sucessor Matias, obrigado a respeitar tal 

juramento, futuramente causaria transtornos ao povo. Segundo Burns (1999, p. 445), nesta 

época, a partir dessa disputa, duas ligas baseadas em diferentes princípios religiosos haviam 

se formado e as relações hostis provocariam, futuramente, a eclosão da principal guerra do 

século XVII, a Guerra dos Trinta Anos, como veremos adiante.  

 O talento de Comenius não deixa de transparecer e em 1611 sob a “recomendação de 

Lanecky (bispo morávio) e a proteção de Carlos de Zerotín é escolhido para ser ordenado 

pastor e nomeado para prosseguir seus estudos superiores (de teologia) na Universidade alemã 

de Herborn, em Nassau, recentemente fundada” (CAULY, 1995, p. 43). Logo apresenta seus 

primeiros trabalhos acadêmicos, Problemata Miscellanea16 em 1612, perante o professor 

Heinrich Gutberleth e Sylloge Quaestionum Controversarum17 em 1613, diante do professor 

Johann Heinrich Alsted que exercerá grande influência sobre Comenius.  

 Assim como veremos adiante, Comenius será privilegiado pela influência dos grandes 

nomes da pedagogia e teologia. Destacamos aqueles que consideramos relevantes e são 

mencionados na biografia da obra Didática Magna da Fundação Calouste Gulbekian por 

Gomes (2006). Johann Heinrich Alsted (1588-1638), erudito calvinista e professor de 

Comenius em Herborn, sua experiência, viagens e inovações imprimiram, de fato, marcas no 

pedagogo-teólogo em formação: 

Doubtless another factor in the selection of Herborn was the fact that John 
Henry Alsted, one of the most distinguished theological and philosophical 

                                                 
16 Primeira tese de doutorado sob orientação do Prof. Heinrich Gutberleth. Tratava, em oito questões, dos 
problemas da retórica e de ética sobre o tema das relações entre a arte e a natureza. 
17 Segunda tese de doutorado sob orientação do Prof. John Alsted. Demonstrou uma conaturalidade original da 
visão e do visível. 
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professors of the day, was lecturing there, and aspiring youths of the 
temperament of Comenius naturally gravitated toward this centre of fresh 
thought. Although but four years older than Comenius, Alsted was the most 
commanding figure in the academic circles of Europe at this time. He had 
travelled extensively; had made the acquaintance of most of the learned men 
in Europe worth knowing; and had advocated views of education which 
were new and startling (MONROE, 1900, p. 42). 

 

 Alsted tem em sua base “pressupostos de natureza teórica: Deus é fundamento e 

princípio de todo saber; ao passo que quem realiza o processo de aprendizagem são o 

professor e os livros” (CAMBI, 1999, p. 282). Sua contribuição e influência mais relevante 

em Comenius, claramente, é na proposta de um método analítico que o levará, mais tarde, a 

elaborar sua didática de ensinar a todos segundo um método fácil: 

Era um novo método analítico que rompia com a forma escolástica 
tradicional e permitia uma outra distribuição do saber. Além disso, o filósofo 
e matemático francês preconizava que, nos novos manuais destinados à 
comunicação do saber, as matérias de ensino estivessem elas próprias 
dispostas e analisadas de modo a poderem ser mais bem lidas através da sua 
nova disposição no espaço. [...] é neste plano que ele exercerá uma 
influência profunda e duradoura no seu jovem discípulo: esta abordagem 
devia ser, por excelência, um método novo e fácil, que permitiria redefinir a 
arte de ensinar com utilidade as ciências, sem perder de vista a sua 
articulação na totalidade (enciclopédia) (CAULY, 1995, p. 49). 

 

 Nessa fase começa a elaborar um tipo de dicionário léxico completo Linguae 

Bohemicae Thesaurus (O tesouro da língua tcheca) afim de dedicar-se à sua língua materna e 

utilizá-lo para traduções do latim,  

isto é, um léxico completo, de uma gramática exata das locuções elegantes, 
das figuras de retórica e dos provérbios, de que espero ter composto um 
compêdio que não existe, que eu saiba, para nenhuma outra língua moderna 
[...], para que seja possível traduzir qualquer autor latino em checo e vice-
versa, sem que ele perca a beleza (GOMES apud COMENIUS, 2006).  

 

 Além disso, possivelmente por incentivo de Alsted, compõe uma obra de sentido 

enciclopédico Amphitheatrum Universitatis Rerum, e, segundo Covello (1999, p. 25), mesmo 

priorizando esse tipo de ensino das ciências, artes, línguas tal como Alsted propôs, discorda 

de sua amplitude, pois para Comenius não só os jovens que desejam os estudos superiores 

devem ser enviados à escola secundária, mas todos devem ter a chance de uma instrução 
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capaz de desenvolver as capacidades humanas. E, entusiasmado pelas reformas realizadas por 

Ratke no ensino do latim, compõe Grammaticae facilioris praecepta dirigida à seu povo.  

 Wolfgang Ratke (1571-1635), outro estudioso proeminente desempenha papel 

relevante em Comenius: “Os mais importantes efeitos de suas ideias, no entanto, são 

encontrados na influência exercida sobre o grande Comenius” (EBY, 1970, p. 145). A 

Grammaticae “que se pretendia uma verificação dos princípios pedagógicos de Ratke, 

destinava-se acima de tudo a remediar a ausência de método que, paradoxalmente, se tornara 

a regra” (CAULY, 1995, p. 62). Segundo CAMBI (1999, p. 282), o objetivo de Ratke era que 

se ensinasse por um método que decorresse do simples ao complexo, tal recurso deveria 

estender-se à todos, como veremos, tais aspectos estarão presentes fortemente na proposta 

pansófica de Comenius: 

do conhecido ao desconhecido, usando inicialmente a língua materna 
também para a gramática das línguas estrangeiras e partindo das coisas para 
chegar às regras. [...] Todo conhecimento deve ser atingido através da 
indução e da experimentação. Com este novo método, de forte sabor 
baconiano, todos os jovens, independentemente de suas condições 
econômicas, devem ser instruídos (CAMBI, 1999, p. 282) 

 

 Antes de dar continuidade aos seus estudos formais, surgirá a proposta de uma 

primeira viagem. As viagens serão comuns na caminhada de Comenius e, de certa forma, o 

levarão à determinadas situações e influências tal como essa primeira realizada em 1613 à 

Amsterdam, Holanda. Assim como sua entrada em Herborn deu-se em favor de seus colegas 

calvinistas, sua posterior carreira na Universidade de Heidelberg ainda em 1613 é, talvez, o 

resultado de sua viagem. Segundo Cauly (1995, p. 55): 

Na realidade, as razões para essa viagem à Holanda são mais complexas do 
que poderá parecer à primeira vista. Comenius não se inscreveu em qualquer 
universidade e a Holanda não parecer ter sido senão uma etapa de alguns 
meses na rota que o levava a Heidelberg, uma outra praça-forte do 
calvinismo. É verdade, em contrapartida, que esta viagem revelou 
determinante para a frequência da corte do jovem príncipe palatino Frederico 
(então com 17 anos), que ele presumivelmente acompanhará durante um 
certo tempo antes de subir para Heidelberg. 

 

 Imbuído dessas experiências, Comenius matricula-se em Heidelberg, defendendo a 

tese de teologia De natura fidei iustifacantis. Mesmo na ausência do texto, Cauly (1995, p. 
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56) retrata o inquietamento do estudioso quanto às questões das crises entre os protestantes, 

com sua tese vem defender que “o indivíduo podia certamente ser salvo pela sua fé, mas 

também que uma fé viva e expressa através da obras podia constituir o sinal da verdadeira fé, 

o que atenuava a rigorosa doutrina calvinista de predestinação e o decreto imutável da 

eleição”. Adiante, visto o sofrimento que enfrentará por causa das disputas religiosas na sua 

pátria, produzirá textos em busca da paz na cristandade. Isso demonstra o caráter unificador 

de Comenius, pois mesmo antes do início das revoltas, sob a influência de David Pareus, 

constituiu uma postura progressista numa época de conflitos teológico-políticos (CAULY, 

1995, p. 56).  

 Nessa fase sofre influência, além de Pareus (COVELLO, 1999, p. 27), de Johannes 

Henricius Altingius, Abraham Scultetus e Bartholomaeus Scopenius. Também entra em 

contato com obras de Copérnico, com quem adota uma postura crítica, pois “o sistema 

coperniciano contradiz abertamente os princípios instituídos pela Bíblia para o estudo da 

natureza” (CAULY, 1995, p. 57). Ao estudar as propostas de Comenius para os livros 

didáticos, percebemos que sua postura é claramente contra os manuais que desrespeitam os 

preceitos cristãos. E, até o fim de sua vida, lutará pela linguagem, especialmente em favor da 

língua checa, ao continuar a escrita da obra Linguae Bohemicae Thesaurus, visto que buscava 

uma: 

autonomia simultaneamente contra o latim como língua da Igreja e o alemão 
como língua das classes mais cultas [...], porque, no mundo que Comenius 
imagina, tudo é linguagem, e as coisas não são menos signos que as 
palavras. A física é a gramática original e universal das coisas, e o método 
para a classificação das palavras e a distribuição dos enunciados é 
formalmente o mesmo que para as coisas. (CAULY, 1995, p. 58, 59) 

 

 Após sua dedicação aos estudos, na Escola Latina em Prerov, na Universidade de 

Herborn para os estudos superiores e, na Alemanha, na Universidade de Heidelberg para 

estudar a teologia, Comenius volta à sua terra natal para assumir a docência e, posteriormente, 

a direção da Escola dos Irmãos. O estudante poderia até continuar seus esforços rumo ao 

título de doutor, porém as necessidades da União dos Irmãos eram outras e o apoio financeiro 

não era suficiente para continuar essa jornada, segundo ele mesmo afirmou: “No décimo 

quarto ano deste século percorri sozinho e a pé o trajeto de Heidelberg à Praga, confiante na 

proteção do meu anjo da guarda e nas forças da minha saúde. Os motivos para essa viagem 

eram que não me restava da minha bolsa dinheiro suficiente [...]” (CAULY, 1995, p. 61). 
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 Novamente vê-se entre as paredes do local onde possuía más recordações. Prerov se 

tornaria um local diferente, Comenius, agora com visão apurada e disposto de outros métodos 

de ensino em mente desempenhará a função de remodelar aqueles agressivos e ineficazes 

pelos quais tinham vivenciado: 

Em Prerov, não se acomoda aos esquemas vigentes, mas procede à 
verdadeira reforma pedagógica em sua escola, introduzindo matérias úteis no 
currículo escolar e adotando métodos mais eficientes para o ensino das 
ciências e das artes. Inspira-se, para tanto, nos princípios didáticos de Ratke 
e obtém bons resultados, notabilizando-se como professor competente. 
Empenha-se em tornar agradável o ensino, pondo de lado o verbalismo e a 
memorização vazia. Recorre à pedagogia sensorial, à atividade constante e 
ao exercício lúdico (COVELLO, 1999, p. 29). 

 

 Mais uma vez percebemos que cada experiência resultará das influências marcadas em 

Comenius, nos mostrando que a Nova História traz luz para interpretar sua vida. Essas 

experiências, como observaremos adiante, contribuirão na criação de soluções para os 

problemas que ele enfrentará em seu cotidiano. Assim, é “justamente porque está em 

confronto com uma situação difícil, senão mesmo uma situação de miséria pedagógica com 

que esteve em contato durante toda a sua vida, que pretenderá reformar inteiramente a prática 

da educação e reformular integralmente a sua teoria” (CAULY, 1995, p. 62).  

 Segundo Monroe (1900, p. 45), a experiência de atuar em Prerov levou Comenius a 

ficar face a face com os problemas de metodologia e disciplina, dando a oportunidade de 

desenvolver e aplicar as ideias pensadas então em Herborn. Visto que logo deparou-se com a 

falha no ensino de latim e, assim, apresentou o método que já havia elaborado anteriormente 

sob influência dos preceitos de Ratke, o Grammaticae Facilioris Praecepta. Tal escrito foi a 

primeira obra pedagógica prática de Comenius, haja vista sua formação predominantemente 

teológica até o momento. 

 No entanto, a partir de 1616, Comenius viverá um período dicotômico entre 

conquistas, grande produção literária e de perseguições, tragédias e guerra. Nesse ano, é 

nomeado sacerdote do Sínodo de Zeravice, Morávia, estabelecendo-se em Fulnek e 

continuará como reitor da escola até 1618, ano que também casa-se com Magdalena 

Vizovská. Nessa época tem gosto pelas obras de João Luis Vives e João Valentim Andreae, 

também dedica-se a produção de escritos mais “teológico-políticos e ético-religiosos” 
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(CAULY, 1995, p. 63). Tendo em vista os acontecimentos, que, adiante, culminariam na 

desordem causada pela Guerra dos Trinta Anos, escreve Listové do Nebe (Cartas ao céu), 

Praemonitiones adversus antichristianas seductiones (Advertências contra as seduções 

anticristãs) e O Papezství, Retunk proti Antichristu a svodim jeho (Sobre o papado. 

Advertência contra o Anticristo e as suas seduções). 

 João Luis Vives (1492-1540) também desempenhará papel influenciador na carreira 

de Comenius. Segundo Eby (1970, p. 42-45), Vives foi profeta humanista do Realismo, 

católico, mas simpatizante do protestantismo, o mais democrático e humanitário dos grandes 

humanistas. Muito do que Comenius apresentará em defesa da educação encontrava-se nos 

preceitos do mestre, tal como o respeito pela educação das pessoas com deficiência, do direito 

da mulheres à educação, da responsabilidade dos pais em iniciar a educação em família, entre 

tantas semelhanças: 

But Vives was essentially a realist in his doctrines of education; and when 
his views are compared with those of Comenius, community of ideas is at 
once apparent. Both would begin education in the home and make the 
mother the first teacher. Both realized the need of better organization and 
classification of the schools. Both urged reforms in the matter of language 
teaching. Both considered education a matter of state concern, and urged 
pedagogical training for teachers. Both presented the claims of science and 
urged the coordination and correlation of the different subjects of study. 
Both emphasized the value of play and the need of physical training. Both 
advocated education for all classes of both sexes, and both exaggerated the 
need and importance of the religious training of the child (MONROE, 1900, 
p. 22). 

 Ao ler as obras de Comenius, percebemos sua constância em reconhecer àqueles que 

contribuíram para a construção de seu pensamento, admitindo até quais e de quem eram as 

ideias utilizadas. Assim também é com Johann Valentin Andreae (1586-1654), quando refere-

se à ele no prefácio de uma de suas obras: “In the preface to the Prodromus Comenius is 

unreserved in his expression of obligations to his predecessors. ‘Who, indeed, should have the 

first place,’ he says, ‘but John Valentine Andrese, a man of nimble and clear brain.’" 

(MONROE, 1900, p. 35). O pastor e educador cristão alemão concebeu em Christianopolis 

(1619) a ideia de que a cidade ideal era aquela governada pelos princípios cristãos. Comenius 

reconhece a presença das ideias do educador na própria Didática Magna: 

(1) that parents up to this time have been uncertain how much to expect from 
their children; (2) that schoolmasters, the greater number of whom have been 
ignorant of their art, have exhausted their energies and worn themselves out 
in their efforts to fulfil their duty (3) that students should master the sciences 
without difficulty, tedium, or blows, as if in sport and in merriment; (4) that 



 

39 

schools should become places of amusement, houses of delight and 
attraction, and the work so adjusted that students of whatever capacity might 
attain a high standard of development; (5) that states should exist for the 
development of the young (6) that schools should be so efficient that the 
Church may never lack learned doctors, and the learned doctors lack suitable 
hearers; and (7) that the schools may be so reformed that they may give a 
more exact and universal culture of the intellect, and that Christian youths 
may be more fervently stirred up to vigor of mind and love of heavenly 
things. (MONROE, 1900, p. 36) 

 

 O contexto político complica-se, as lutas advindas das disputas religiosas ficam mais 

acirradas e o estopim da grande guerra do século XVII inicia-se próximo à Comenius. 

Segundo Burns (1999, p. 445), a principal causa da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) foi a 

tentativa de Matias, imperador do Sacro Império Romano, consolidar seu poder na Boêmia 

através da nomeação de seu primo Fernando de Estíria, católico fervoroso, rei do país. Isso 

porque, a Boêmia já havia a muito tempo conservado o direito da eleição de seu próprio rei, 

sempre de tradição protestante. As violações da “Carta da Majestade” eram cada vez piores 

(WALKER, 2006, p. 624) e a revolta do povo era inevitável, culminando no evento conhecido 

como “Defenestração de Praga” em maio de 1618, onde um grupo de nobres protestantes 

insatisfeitos invadem o palácio e atiram, janela abaixo, dois regentes católicos representantes 

do imperador Matias. 

 Após a morte de Matias em 1619, a situação fica ainda mais difícil, pois além do povo 

não admitir Fernando de Estíria como seu rei, o terá como imperador, Fernando II. Os 

protestantes da Boêmia confiam e elegem Frederico V, “eleitor palatino, de credo calvinista, 

chefe da união dos príncipes alemães protestantes, casado com Isabel Stuart e com o apoio 

garantido no estrangeiro” (CAULY, 1995, p. 75). A crise estava declarada, pois haviam dois 

reis na Boêmia e em 1620, na batalha da Montanha Branca o reforço católico de Fernando II 

derrota as boêmios resolutos. “A Carta da Majestade foi anulada, as propriedades dos 

protestantes boêmios foram em grande parte confiscadas, para o proveito financeiro dos 

jesuítas, e a Contra-Reforma posta em vigor com mão de ferro na Boêmia e Morávia” 

(WALKER, 2006, p. 625). 

Certamente, a Guerra dos Trinta Anos, entre católicos e protestantes no norte 
da Europa, bem pode ser ciada como um exemplo destas lutas. [...] Em 
muitos lugares a população ficou reduzida à selvageria. Nas aldeias, 
frequentemente, não havia nenhum carro ou um animal de tração para se ver, 
muitos camponeses eram forçados a se atrelarem, ou à própria mulher e cão, 
ao arado. Algumas cidades livres nunca recuperaram seu comércio e 
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indústria arruinados. Os morávios, que habitavam o teatro central dos 
conflitos, foram praticamente exterminados (EBY, 1970, p. 147). 

  

 Esse período viria alterar intimamente o modo de vida do pedagogo, pois passaria por 

perseguições da sua fé protestante e consequentemente a destruição de boa parte de sua 

biblioteca pessoal em Fulnek; além de perder a esposa e os dois filhos na peste. E, mesmo 

com o final da guerra com a Declaração da Paz de Westphalia: “mais favorável aos 

protestantes [...], os reformadores eram agora tolerados oficialmente com os luteranos” 

(LATOURETTE, 2006, p. 1201), Comenius era desejoso por união de todos por meio da fé:  

Durante e após a Guerra dos Trinta Anos, muitos protestantes procuraram 
juntar seus companheiros de fé e alguns até sonharam sobre a união de 
protestantes e católico-romanos. [...] João Amós Comênio (1592-1670), 
bispo dos Irmãos da Boêmia (Unitas Fratrum), um exilado e refugiado dos 
terrores da Guerra dos Trinta Anos, que extinguiu tudo, exceto sua igreja, 
paralisado por um aparente desastre, amigo de Pareus e Andreae, esperava 
pela união de todos os cristãos e pela integração de toda civilização sob a 
liderança de religião. Para isso, ele instou que as missões cristãs fossem 
apoiadas (LATOURETTE, 2006, p. 1205). 

 

 Prontamente, a liga católica exerceu a repressão nos protestantes do reino da Boêmia. 

Em 1621, Comenius refugia-se, junto com outros Irmãos, sob o apoio de Carlos de Zerotin. 

Nessa fase, dedica-se a escrever obras de cunho consolatório em vistas dos acontecimentos 

com seu povo: “O nome do Eterno é uma alta torre”; primeira e segunda parte de “Os aflitos”; 

o tratado “Abandono pela morte”; um manual das Escrituras “Enchiridion Biblicum” e 

“Prensa de Deus”. Mas, uma de suas obras mais notórias no sentido de animar e tranquilizar o 

próximo é O labirinto do mundo e o paraíso do coração, “o ensaio repercute não só no povo 

checo como em outras nações atingidas pela guerra, ensinando a sair do labirinto das ilusões 

humanas e a entrar no paraíso do coração, o mundo interno e divino, onde se encontra o bem-

estar imperecível” (COVELLO, 1999, p. 49). 

 Após a Batalha da Montanha Branca, em 1621, até 1628 Comenius se refugiará na 

redondezas da Boêmia, pois, depois que catolicismo tornou-se a religião oficial do reino em 

1627, os que não se convertessem em seis meses deveriam deixar o país. Nesta época casa-se 

novamente, com Dorota Cyrill-Iová, e ele e os irmãos já não conseguiam ser protegidos por 

Carlos de Zerotin. Logo refugiam-se nas montanhas da Silésia e então começam a viajar pelas 

regiões em busca de uma nova sede para os Irmãos (GOMES apud COMENIUS, 2006, p. 9). 
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Durante as viagens pela Alemanha e Polônia, encontra no castelo de Tremesná a Didática de 

Elias Bodin, “nela se inspira para escrever, para os seus compatriotas, uma obra sobre a arte 

de ensinar. Absorve-se durante algumas semanas, neste trabalho, preparando o seu plano 

detalhado e redigindo vários capítulos” (GOMES apud COMENIUS, 2006, p. 10).  

 As emoções, turbulências e cada experiência vivida por Comenius começam a levá-lo 

para o caminho de sua pansofia. No entanto, sua dedicação nestes escritos e em outros são 

deixados de lado, pois precisa ajudar os Irmãos nos preparativos do exílio, visto que, segundo 

Cauly (1995, p. 111), já não havia mais saída para os revoltosos contra o reinado católico, e 

não foi só para Comenius, mas para todos aqueles que concederam refúgio e faziam parte das 

comunidades protestantes, “não havia outra alternativa senão a conversão forçada ou o exílio” 

(COMENIUS, 1995, p. 111). 

  

2.2 Teólogo em ruptura 

 

 

 Esta segunda fase (juntamente com a posterior) da vida de Comenius é, 

explicitamente, a mais rica e fértil de sua carreira, ligando-se e justificando-se pelos episódios 

e pelas bases adquiridas na fase anterior. Afirmamos “anterior” e “posterior”, mas, no entanto, 

nada está desvinculado, pois sua vida está respaldada na Nova História, como já vimos. 

Apenas datamos alguns acontecimentos para fornecer maior entendimento desses momentos, 

mas fica claro que sua vida está entrelaçada, sua formação, suas influências pedagógicas e 

teológicas, suas vivências, seu exílio e até suas viagens que se seguirão nos fazem entender 

como promoveu suas ideias. Neste período produzirá as mais relevantes obras e continuará a 

experimentar as marcas das disputas religiosas e das guerras. 

 Diante da ameaça, em fevereiro de 1628, Comenius, sua família, os Irmãos e cerca de 

mil exilados protestantes encontraram refúgio em Lezno, na Polônia. Curiosamente, será o 

tempo em que sua carreira pedagógica será melhor desenvolvida, produzindo algumas de suas 

mais notáveis obras, A porta aberta das línguas, Didática Checa e Escola da Infância. Além 

destas, escreve Synopsis Physicae, compõe uma coletânea de seis livros para o primário 

Violarium, Rosarium, Viridarium, Labyrinthus, Balsamentum e Paradisus Animae; e, 
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preconizando sua doutrina pansófica, Pansofia, Panhistória e Dogmas Gerais, dentre tantas 

outras. 

 No exílio em Lezno, Polônia, “Comenius passará os treze anos mais fecundos da sua 

vida (1628-1641) além de, posteriormente, dois outros períodos (nos anos de 1648-1650 e de 

1654-1656)” (CAULY, 1995, p. 116). Ao descobrirmos sua história, os acontecimentos de 

sua época tendem a influenciá-lo quanto a sua postura teológica-educacional. Seus escritos, 

suas ideias, emergiram das necessidades que passou na fase do exílio, ou seja, a situação-

problema oportunizou experiências diferentes, portanto, escritas mais contextualizadas. 

 Todavia, o cenário era complicado para Comenius e seus compatriotas. Apesar de 

Lezno ser, há muito tempo, um bom refúgio para os Irmãos, as condições materiais eram 

insatisfatórias. Um dos fatores negativos, não tanto incomum para a época e toda a Europa, 

era que “o ginásio consistia em quatro classes divididas por duas salas [...], vinham juntar-se 

as dificuldades de ordem linguística, dado que no mesmo espaço coabitavam crianças alemãs, 

checas e polacas” (CAULY, 1995, p. 117). Comenius não deixará de se incomodar por tal 

fato e, inconformado a ter que retornar à velhos métodos em virtude dessas e outras 

dificuldades, dará continuidade aos estudos interrompidos pouco antes do refúgio. Além 

disso, o pedagogo volta a lecionar, como mestre-auxiliar e, apenas após alguns anos, ficará a 

frente do ginásio para desempenhar mudanças mais consistentes. 

 Politicamente, o cenário agrava-se e “em 1629, as negociações entre Cristiano IV e 

Gustavo Adolfo fracassaram, enquanto a Boêmia mergulhava cada vez mais na miséria” 

(CAULY, 1995, p. 124) e, repentinamente, uma breve expectativa emerge entre 1631 e 1632. 

Mesmo que, com mais intenções políticas do que religiosas, o protestante Gustavo Adolfo 

consegue entregar a libertação aos boêmios protestantes, porém “alguns meses bastaram para 

que a situação ficasse novamente conturbada e acabasse por mudar radicalmente a Boêmia” 

(CAULY, 1995, p. 165). E, mesmo com o fim da Guerra dos Trinta Anos, que perderá seu 

objetivo inicial, mas continuará a devastar a Europa, a Boêmia não será tão beneficiada. 

 Não obstante, a luta de Comenius e de outros pensadores (como Andreae) tinha em 

vista ir contra a “pedagogia enquanto tarefa sistemática de racionalização da educação que 

nasceu das guerras da religião” (CAULY, 1995, p. 118) e foi muito bem utilizada pelos 

jesuítas. Novamente, o choque ocorre entre católicos e protestante, e Comenius tentará 

retomar a verdade da mensagem cristã na intenção de reformar o mundo: “these reforms were 



 

43 

not only far-reaching, they were revolutionary; and they made possible the modern graded 

school” (MONROE, 1900, p. 49). Não é a toa que, em muitos livros, é reconhecido sob o 

título de “reformador educacional” (MONROE, 1900, p. 47). 

 Esse objetivo de reformar a sociedade pela educação não é puramente dele, claro. Sua 

sinceridade em admitir tal fato é admirável, ele mesmo aponta em suas obras de quem retira 

as ideias: 

Ele próprio nos fornece, ao longo de suas obras, os nomes daqueles cujos 
trabalhos segue atentamente: Elias Bodin, João Cecílio Fret, Ratke, Lubin 
etc. Escreve aos pedagogos alemães para obter mais amplas informações. 
Além disso, conhecia bem as doutrinas de Lutero, Melanchthon e Calvino, 
assim como os Jesuítas e o célebre Reitor do Ginásio de Estrasburgo, João 
Sturm, e os pedidos de reformas do sistema pedagógico medieval, 
preconizados por Erasmo, Rabelais e Montaigne (GOMES apud 
COMENIUS, 2006, p. 10).  

 

 Aproveitamos então, para entender melhor esse lado religioso/ teológico que é 

inseparável da essência de Comenius. Ressaltamos a importância das experiências dos 

reformadores Lutero, Calvino e Melanchthon. Cada um desempenhou papel fundamental na 

luta pela liberdade da educação de todos, voltados para os conceitos de autoridade secular e 

espiritual em vista do império da Igreja Católica. Protestantes, buscavam uma espécie de 

democracia, a qual o governo secular devia ser retirado das mãos do governo da Igreja e 

tomado apenas pelos governantes. Tal ideia era um grande desafio e permeou os ideais da 

Reforma Protestante.  

 Martinho Lutero (1483-1546), grande ícone da Reforma na região da Alemanha, no 

aspecto educacional “lutava para livrar a educação, por intermédio do poder do estado, das 

peias que a Igreja gradualmente forjara durante séculos; empenhava-se para uma 

disseminação mais ampla das oportunidades para a educação; sustentava uma concepção mais 

verdadeira da função da educação na vida religiosa e secular” (MONROE, 1979, p. 221). Tais 

ideias consistiam na liberdade que todos poderiam ter por meio da educação, pois deixando de 

ser controlada apenas pela Igreja, as chances seriam expandidas de forma que todos pudessem 

ler por si próprios e interpretassem não só os escritos sagrados, mas a própria vida. “Lutero 

havia reclamado escolas para os povos. Comenius elevará esta já antiga reivindicação ao 

estatuto de um programa sistemático que passa pela educação não apenas do povo, mas de 

toda a humanidade, sem distinção de fortuna ou sexo” (CAULY, 1995, p. 192). 
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 Assim, a religião é parte da educação, deixando a nomenclatura educação religiosa 

para uma “religião” da educação: 

A pedagogia de Comenius não teria provavelmente visto a luz do dia sem 
esta fé na educação enquanto meio de reconduzir os homens à verdade: uma 
religião da educação bem mais do que uma educação religiosa, que recorre 
apenas à fé na sua capacidade de salvar o homem das trevas onde parece 
estar imerso. (CAULY, 1995, p. 126)  

 

 Esta salvação pela educação, visa que todos tenham o acesso à instrução, por isso, 

Lutero, junto com João Calvino e Filipe Melanchthon, desempenharam papel relevante nesta 

luta. A busca por separar o governo espiritual do secular, retirando a autoridade da Igreja 

sobre a educação das pessoas, caracteriza uma preconização de questões essenciais ao mundo 

moderno e, “embora aqui não apareça claramente a exigência de uma cultura popular, é, 

porém, de grande importância histórica a tomada de consciência do valor laico, estatal da 

instrução, concebida não mais como algo reservado aos clérigos, mas como fundamento do 

próprio Estado” (MANACORDA, 2010, p. 245). Neste sentido, tais preceitos permearão 

muitas das ideias propostas por Comenius, que, com sua pansofia, também promoverá que a 

educação deve estar ao alcance de todos, independente de sua religião, etnia, gênero etc. 

 João Calvino (1509-1564), por sua vez, marca sua presença na educação mais pela 

criação de um ginásio e uma academia em Genebra. No entanto, suas contribuições se dão 

mais nos últimos anos de sua atuação, ligando-se mais às controvérsias religiosas e teológicas 

(MONROE, 1979, p. 220). Mesmo assim, sua influência é marcante em muitos países. 

Averiguamos certas semelhanças quanto ao que Comenius também defenderá: da instrução 

baseada na piedade, empregada nos lares, escolas e igrejas. Outro fator marcante é a distinção 

do ponto de vista educacional que defende entre Estado e Igreja, discriminando bem as 

funções de cada segmento.  “De acordo com essa teoria calvinística, a Igreja e o Estado 

cooperam para disciplinar, formar e instruir o povo. Constituem, portanto, uma agência 

educacional, compreensiva, combinando família, Igreja, Estado e escola numa só instituição 

fundamental funcional” (EBY, 1970, p. 120). 

 Mas é Filipe Melanchthon (1497-1560) que desempenha papel fundamental na 

Reforma Educacional seguindo os passos de Lutero, para ele a “ignorância é a maior 

adversária da fé, por isso deve ser combatida (e não só no nível da infância) mediante uma 

radical reforma das escolas e uma recuperação da autoridade cultural e moral dos educadores” 
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(CAMBI, 1999, p. 150). Assim, preocupa-se em reorganizar a educação com planos de 

instrução aos professores e às escolas. Talvez esse seja o aspecto presente nas ideias de 

Comenius, pois também proporá suas sugestões e reformas na educação. Assim como o 

pedagogo foi procurado por escolas de vários países para orientar quanto à reorganizações de 

currículo, Melanchthon foi no aspecto da Reforma: “No período inicial da reconstrução 

protestante, nenhum homem foi tão procurado quanto Melanchthon, para orientar a fundação 

das escolas latinas municipais” (EBY, 1970, p. 70). 

 Nossa intenção, de forma alguma, é abranger todas as contribuições desses 

reformadores. Apenas ressaltamos as que consideramos relevantes em relação às propostas de 

Comenius, mesmo considerando que a concordância não é total em relação às ideias desses 

reformadores.. Dessa forma, podemos observar que tanto esses como outros preceitos 

inspiravam o pedagogo na sua construção de ideias. O aspecto fundante é a defesa de que 

todos tenham acesso à educação e assim Comenius apropria-se de tal ideia, pois os 

acontecimentos o levarão a ficar face a face com a privação de seus direitos e, isto criará nele 

mesmo a consciência do direito, mesmo não o concebendo nessa nomenclatura, como afirma 

Fischmann (2009, p. 165): 

Aprendemos os direitos humanos pela violação, já ensina a literatura 
jurídica. Muitas vezes é a violação que alerta e faz perceber o direito que 
tínhamos e nem sabíamos. Mas na educação podemos atuar no sentido de 
que nossas pesquisas e nossas práticas auxiliem a formar essa consciência do 
direito a ter direitos, de que fala Hannah Arendt; a formar o conhecimento, 
desde cedo, dessas construções históricas que fazem a história humana, nos 
intervalos das diferentes opiniões, porque é a história que se constrói com 
diálogo e negociação, por meios não-violentos, ainda que muitas vezes 
possam ser conflitivos e de difícil negociação.  

 

 Obrigado a retirar-se de seu país em vista das disputas religiosas, Comenius será 

levado a admitir outras culturas e adaptar-se ao diferente. Mesmo assim, sua postura nos 

mostra um ser pacifista, pois diante de guerras toma-se dois caminhos, ou o da revolta e 

agressividade ou o do pacifismo, que lamenta-se e anseia que outros não sintam o mesmo. 

Sua fé, sua teologia, sua formação, seu apoio dos Irmãos é que o tornam o personagem único 

e ideal para propor as ideias da educação como salvação de todos. 

 O reformador, com espírito saudoso de sua pátria, escreve a Didática Checa com a 

esperança de que serviria para os seus, porém, a traduzirá para o latim, visando outros povos, 

pois o exílio não será breve e a volta para a casa demorará para acontecer: “Com o passar do 
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tempo, Comenius perde as esperanças de voltar à Boêmia. [...] Traduz, então, para o latim a 

Didática Checa (que toma o nome de Didática Magna) para que sirva à todas as nações como 

tratado sobre a arte de ensinar” (COVELLO, 1999, p. 54). 

 É este processo que o favorecerá na disseminação de seu pensamento, alcançando 

abrangência internacional. O forçado exílio proporcionará uma experiência crucial em vista 

da crise estabelecida, principalmente, pela Guerra dos Trinta Anos. Seu pensamento é de que 

a mudança de paradigmas só se dará por meio da educação: 

Comenius parece ter tido, desde muito cedo, consciência de que a salvação 
só será possível através da educação. [...] De fato, a obra de Comenius não é 
passível de ser dissociada desta crise generalizada que afetou todas as 
dimensões da existência européia e para a qual ele nunca cessou de tentar 
encontrar uma saída possível. O projeto de uma didática geral reveste-se 
aqui de todo o seu sentido: a educação metodicamente orientada e repensada 
a partir dos seus fundamentos é, possivelmente, o único meio de que o 
homem dispões para realizar a sua humanidade num mundo liberto da 
barbárie (CAULY, 1995, p. 156, 157). 

 

 Desse modo, seus escritos pansóficos e a Didática Magna  farão sua presença notável 

na Europa, percebendo que para a salvação de sua pátria, toda a sociedade necessita de uma 

reforma. Adiante aprofundaremos as concepções pedagógicas comenianas, no entanto, alguns 

aspectos gerais de sua doutrina merecem nossa atenção: a) relevância em desenvolver um 

pensamento sistemático da educação; b) do método como imitação da natureza; c) da ética 

para a reformulação da igualdade; e) da reorganização escolar; entre outros (CAULY, 1995, 

p. 179-196). 

 Comenius, por meio desses escritos iniciais, intenta remodelar a educação de forma 

sistemática para atender as demandas de sua época; as crianças, os jovens e adultos precisam 

aprender, mas para isso os meios necessitavam de orientação, a saber, os professores, os 

currículos, os métodos e as escolas precisam desse preparo:  

Ao projetar sua escola, Comenius tinha claramente em vista os defeitos e 
omissões evidentes das escolas de seu tempo. Tanto as escolas protestantes 
humanísticas quanto as instituições católicas, como as mantidas pelos 
jesuítas, tinham conseguido apenas prover a memória dos estudantes com 
verbosidade latina seleta e fraseologia retórica. A habilidade dos estudantes 
de observar com seus próprios olhos, ou de pensar com suas próprias 
mentes, não havia sido exercitada (EBY, 1970, p. 159). 
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 Em seus textos insistirá nesses objetivos, de sistematizar a educação por meio de seus 

planos de reorganização. O pedagogo tem o mérito de levantar problemáticas sociais que só a 

educação poderá resolver, “Comênio trouxe uma série de novas questões para seu século: o 

desenvolvimento mental, as relações entre escola e sociedade, a necessidade de organizar ou 

regulamentar os programas e o quadro administrativo do ensino e, por fim, a organização 

internacional da pesquisa e da educação” (PIAGET, 2010, p. 37). Sua postura é insistente e de 

forma minuciosa e detalhista apresenta como proceder para que a educação desempenhe seu 

papel: 

A insistência nestas questões na obra de Comenius pressupõe a tomada de 
consciência e a delimitação de um campo que não fora nunca isolado como 
tal anteriormente, fosse qual fosse a riqueza das reflexões sobre a educação 
que os filósofos deixaram. A didática, a arte da arte de ensinar, torna-se uma 
ciência sistemática, consciente do seu objetivo único e universal. Neste 
sentido, a pedagogia tem problemas específicos que só cabe a ela resolver, 
ao mesmo tempo que remete para a teologia tudo aquilo que diz respeito às 
questões mais elevadas do sentido e do fim da educação (CAULY, 1995, p. 
181) 

 

 Um dos problemas levantados por Comenius consiste na ineficácia dos métodos, por 

isso sua proposta baseia-se na imitação da natureza, visto que “if we would correct this 

evil,we must go to the school of nature and investigate the methods she adopts to give 

endurance to the beings which she has created” (MONROE, 1900, p. 93). Em suas obras 

explica como é possível educar com exemplos retirados da natureza, pois “a natureza 

formadora que ao se refletir no espírito humano graças ao paralelismo entre o homem e a 

natureza, provoca, pela mesma ordem natural, o processo educativo.” (PIAGET, 2010, p. 15).  

 Analisando Comenius, Eby (1970, p. 169) resume alguns exemplos dados pelo 

pedagogo: assim como a natureza tem seu tempo certo para o crescimento, a educação dos 

seres humanos também; na natureza o desenvolvimento vem de dentro, bem como os 

conteúdos ensinados às crianças, primeiro devem ser interiorizados para depois exigir 

memorização de definições; a natureza começa pelo universal e termina pelo particular, os 

conceitos amplos e simples devem ser ensinados antes dos complexos, num processo de 

gradação. Os dois aspectos apontados acima - da ética para a reformulação da igualdade, da 

reorganização escolar, entre outros - serão desenvolvidos no próximo capítulo. 
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 Nesta fase, mesmo na reclusão em Lezno, é que Comenius aprofundará sua proposta 

pansófica, ligando-a a filosofia18. Isso acontece, pois todo o caos criado pela guerra provoca 

um profundo desejo de paz, mesmo que não seja realizado em sua pátria, haja vista a crítica 

situação que a Boêmia se encontrava na época. Sua nova filosofia universal, de ensinar tudo a 

todos, visava um reforma do ser humano, individual e socialmente, e das mais variadas 

formas se esforçará para disseminá-la, “por meio de palestras, panfletos e correspondência 

epistolar” (COVELLO, 1999, p. 64) . Diante desses pensamentos, sua postura também difere 

para acompanhar suas ideias, latinizando até seu nome (de Komensky para Comenius) e 

escrevendo em latim para se fazer compreender por todos: 

Essa transformação é, sem dúvida, testemunho de uma certa resignação face 
ao inevitável (se bem que não significasse o abandono da causa checa) e de 
uma reorientação do seu pensamento: o paraíso checo só renascerá se o 
mundo renascer das suas cinzas, e a questão nacional, na sua especificidade, 
passa pela procura do universal (CAULY, 1999, p. 209). 

 

 Neste sentido, escreverá quatro textos voltados para propagação de sua pansofia: 

Praeludia, Prodromus Pansophiae, Dilucidatio e Pansophiae Diatyposis. Como já havia obtido 

determinada repercussão na ocasião da publicação da Janua Linguarum Reserata, Samuel 

Hartlib “homem extraordinariamente culto, que trabalhava para o progresso das ciências e 

para a união das várias igrejas protestantes, se interessava pelos problemas da educação, e 

cujo saber e atividade humanitária aproximaram de homens eminentes” (GOMES apud 

COMENIUS, 2006, p. 14) interessou-se pelas ideias universais de Comenius: 

A seu pedido, Comenius envia-lhe um esboço pormenorizado de sua obra 
pansófica e o índice das matérias da Grande Didática, recebendo, passados 
alguns meses, com surpresa, um livro intitulado Conattum Comenianorum 
Praeludia, ex Bibliotheca S. H.. Um prefácio de Hartlib acompanhava a obra, 
editada em Oxford, com a aprovação da chancelaria da Universidade 
(GOMES apud COMENIUS, 2006, p. 14). 

  

 Essas publicações, entre outras que se seguirão, farão com que sua presença no espaço 

educacional e teológico ganhe notoriedade: “Após A porta aberta das línguas, de 1631, é a 

obra que mais contribuirá para o reconhecimento internacional em todos os meios cultos” 

                                                 
18 Comenius escreve Synopsis physicae reformatae para fortalecer um cristianismo versus as novas formas de 
pensamento científico e filosófico. Demonstra que não há necessidade de seguir teorias pagãs tão afastadas da 
realidade, tomando assim, uma posição, de certa forma, original, para criticar o aristotelismo. (CAULY, 1995, p. 
150) 
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(CAULY, 1995, p. 221). No entanto, ao passo que obtém sucesso no meio acadêmico com tal 

filosofia baseada na educação universal de todos para reformar a sociedade, os “muros” de 

sua religião tentam detê-lo, acusado, por um dos seus, de socinianismo, “ou seja, de confundir 

a ordem divina com a ordem humana” (CAULY, 1995, p. 217). Isto porque suscitaram que 

sua pansofia subvertia o sentido absoluto da palavra, relacionando-a ao ser humano quando 

somente Deus é um ser “pansófo”. 

 Durante um período, tais acusações enfraqueceram sua caminhada frente ao círculo 

acadêmico que vinha obtendo reconhecimento, pois devoto e agradecido à União dos Irmãos, 

escreverá Esclarecimento dos esforços pansóficos para se defender das ofensas e restabelecer 

seu status perante os irmãos. Isso nos mostra que talvez Comenius seguia na direção para uma 

maior secularização de sua pansofia, mas suas bases teológicas o impediram de seguir tal 

caminho. Assim, notaremos que em muitas de suas obras o pedagogo defenderá suas ideias 

relacionando-as às concepções da fé. Podemos nos perguntar, mas não obter uma resposta 

precisa: será que tal fato o influenciou a ponto de transformar a essência laica de seu 

pensamento em teológica para satisfazer as petições dos Irmãos que o patrocinava? 

 Mesmo assim, a aparente crise em sua carreira teve uma resolução positiva, pois sua 

defesa foi bem aceita e suas publicações seguintes confirmaram a expectativa do círculo de 

cultos que ansiavam por seu sucesso. Dessa forma, é convidado por Hartlib a ir para a 

Inglaterra, mas os irmãos da União lhe concedem apenas um pequena estadia. Nos anos 

seguintes, por onde passar será admirado e um caminho o levará para outros mais distantes de 

sua pátria em direção da repercussão internacional de suas ideias.    

 

2.3 Reformador educacional 

 

 

 Esta terceira fase é caracterizada pelas constantes viagens e propostas de reformas 

escolares que Comenius intentará desenvolver. Alguns fracassos e desapontamentos não serão 

tão negativos em vista da grande produção literária que conseguirá desenvolver. 

Constantemente ao encontro de seus patrocinadores que se tornarão colegas de longos anos, 

Comenius poderá desenvolver seu pensamento teológico-pedagógico e iniciará seus trabalhos 
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em prol de sua pansofia. No entanto, tal fase abarcará o fim da Guerra dos Trinta Anos com 

resultados bastante negativos para os morávios, além de terminar com o triste incêndio em 

Lezno, pelo qual perderá grande parte de suas obras. 

 A primeira viagem é para a Inglaterra, a pedido de Hartlib. Sua visita, que logo mais 

se tornaria uma estada de quase um ano (1641-1642), teve suas vantagens e desvantagens. 

Comenius percebeu como era reconhecido pelos meios cultos ingleses, sentiu-se bastante 

acolhido por seus colaboradores, além do futuro amigo Hartlib, Pell, matemático de ótima 

reputação; Hubner, historiador e admirador da pansofia; Milton, poeta e escritor educacional; 

Haak, expositor de sistemas filosóficos; Wilkins, agricultor entusiasta; Durie, defensor da 

unidade evangélica; Farnaby, mestre-escola; além de Pym, parlamentarista (MONROE, 1900, 

p. 54). Tal encontro não poderia se dar num período mais relevante para os ingleses que 

ansiavam por uma reviravolta na educação e vivenciavam uma efervescência espiritual. 

 Mesmo sentindo-se acolhido, Comenius foi prudente, pois ainda estava em solo 

estrangeiro e não possuía fluência no idioma. O desejo dos reformadores era de reorganizar a 

educação através do sistema filosófico proposto pelo pedagogo, visto que estavam cansados 

da opressão àqueles desprovidos da instrução e que eram facilmente enganados e dominados 

pelas “elites especializadas detendo o monopólio de um saber utilizado com objetivos de 

dominação” (CAULY, 1995, p. 232). Além disso, apresentava-se o problema da interpretação 

da Bíblia, já que as pessoas não podiam ler, eram privadas de seu direito de compreensão e 

assim, submissas e impedidas de desenvolver a cultura e a vida espiritual (CAULY, 1995, p. 

233). 

 Comenius é o personagem experiente e preparado para contestar as afrontas àqueles 

oprimidos, sua essência ansiava que todos pudessem ler e julgar seus próprios caminhos, 

preconizando um ideal democrático. Neste sentindo, proporá apenas um grande projeto, mas 

bastante relevante, Via Lucis (O caminho da luz), uma extensão mais abrangente e 

generalizada de sua pansofia: 

intenção de fazer dos princípios da didática os princípios de uma educação 
verdadeiramente universal que seria, ao mesmo tempo, a via de iluminação, 
“o caminho para a luz”- o próprio caminho da educação é o caminho da luz, 
e a didática é necessariamente uma pedagogia da iluminação. Não há 
teologia que não seja, no fundo, pedagógica, e não há pedagogia que não 
seja, no fundo, teológica (CAULY, 1995, p. 236). 
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 Chega até a apresentar este projeto ao parlamento inglês, que, no entanto, não o verá 

se realizar, diante das complicações políticas que a Inglaterra experimentará na Guerra Civil 

(1642). Mesmo assim, alguns dos elementos apontados para a realização da Via Lucis 

permanecerão e serão ressaltados em uma outra oportunidade: escolas universais, métodos 

universais, livros universais, linguagem universal e a criação de um colégio de sábios 

(Collegium Lucis). Desse modo, sua experiência chega ao fim, com alguns fracassos e 

algumas conquistas, o pedagogo tomou a consciência do significado político que seu 

pensamento poderia desempenhar como fermento revolucionário, mas compreendeu que sua 

reforma só poderia se dar pelo caminho pacífico e racional (CAULY, 1995, p. 238). 

 Todavia, as oportunidades não cessam de chegar: no regresso à Lezno pára na 

Holanda e recebe convites de outros lugares, de Massachusetts para assumir o colégio de 

Harvard, da França por Richelieu para fundar um colégio pansófico, e da Suécia por Luís De 

Geer (rico comerciante) para reorganizar as escolas do reino. Acaba optando pela Suécia em 

vista de seus favorecimentos políticos na Guerra dos Trinta Anos, no desejo de uma defesa da 

causa checa. Ainda na Holanda, discute alguns aspectos educacionais com Descartes. Do 

encontro só restam referências, mas segundo Covello (1999, p. 79), os dois aspiravam uma 

ciência universal que pudesse ser alcançada por todos, apesar de Descartes não acreditar, 

como Comenius, na junção da religião e verdade reveladas pela ciência (CAULY, 1995, p. 

244). Por isso, a frente, os indícios dessa relação demonstrarão que cada um seguiu o caminho 

que já haviam traçado para si mesmos (CAULY, 1995, p. 247). 

 Comenius instala-se na Suécia, especificamente em Elbing (1642-1648),  com intuito 

de aprofundar sua proposta pansófica para reformar a sociedade, no entanto, o chanceler 

anseia por algo prático: realizar a reorganização das escolas do reino e desenvolver os estudos 

de linguagem, especialmente do latim (COVELLO, 1999, p. 83). Então, escreve obras 

didáticas, entre elas o Methodus Linguarum Novissima e, nos momentos livres, não hesita em 

refletir sobre os assuntos que, segundo ele, promovem o progresso humano direcionado à paz, 

visto que ainda sente as aflições da guerra, por isso começa a conceber a “De Rerum 

Humanarum Emendatione Consultatio Catholica”, obra que virá a confirmar Comenius a fé 

que deposita na educação para reformar, como ele mesmo diz, “as coisas humanas”: 

Foi também em meados da década de 1640 que Comenius alcançou um 
alargamento do seu pensamento que se anunciava, é certo, desde a sua estada 
em Inglaterra, mas que começava a tomar uma forma nova desde essa época. 
Tinha, em particular, o projeto de reunir numa obra o conjunto dos seus 
escritos teológicos, políticos e filosóficos. Este novo programa, que 
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preencherá os últimos vinte e cinco anos da sua vida, tomará a forma de uma 
reforma universal na qual se fundam a velha problemática do “paraíso 
checo”, herdeira do primeiro exílio da década de 1620, e a da pansophia 
christiana. É, em certo sentido, a conclusão da utopia ou, como dirá Jan 
Patocka, “a utopia das utopias”: o sistema acabado de todos os fins do 
homem e a ciência de todas as ciências (CAULY, 1995, p. 263). 

 

 Apesar da aparente liberdade que foi disposta ao pedagogo e da atenção que recebia 

graças a boa fama atingida até o momento, Comenius prestava serviços à De Geer, homem 

influente e às autoridades do reino: “Segundo as suas próprias palavras, os longos anos 

passados em Elbing até 1648 não foram muito felizes e parece ter trabalhado sob uma tensão 

e insatisfação crescentes” (CAULY, 1995, p. 258). Constantemente sofria pressão para 

produzir com rapidez os materiais didáticos exigidos e sua tentativa de demonstrar seu 

pensamento pansófico eram refutadas e ignoradas. A insatisfação era aparente e sua relação 

inicial já não era a mesma frente seus protetores.  

 Além desse descontentamento, outros fatores o impeliam a deixar a Suécia. Diante da 

situação política, o desfecho da Guerra aproximava-se e a União dos Irmãos solicitava o 

regresso de Comenius o quanto antes. Nesse aspecto, a Suécia também o decepcionou, pois 

não cumpriu o papel esperado pelo pedagogo, de restabelecer a ordem na Europa e retornar a 

situação favorável da Boêmia, “sua esperança de contar com o apoio dos suecos na defesa de 

seus compatriotas se desvanece, pois as negociações de paz que se sucedem para fazer a 

Guerra dos Trintas Anos, tomam rumo desfavorável à Boêmia” (COVELLO, 1999, p. 85). 

 Comenius regressa à Lezno em 1648, desapontado por não conseguir imprimir seu 

pensamento pansófico na Suécia, mas, por outro lado, imbuído da vasta experiência que as 

viagens lhe proporcionaram. Precisará, portanto, de mais força ainda, pois o indesejável 

ocorre: o Tratado de Vestfália é proclamado com consequências negativas para seu povo e a 

esperança dissipa-se: 

Por outro lado, por insistência do imperador, não se deram privilégios aos 
protestantes na Áustria e na Boêmia. A paz a ninguém agradou. O papa a 
denunciou. Mas todos estavam cansados da guerra, e a paz teve o grande 
mérito de traçar as fronteiras entre catolicismo e protestantismo, tosca mas 
aproximadamente, onde de fato estavam. Como tal, revelou-se 
essencialmente permanente, e com ela pode-se considerar encerrado o 
período da Reforma no continente (WALKER, 2006, p. 629). 
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 Além desta triste e desvantajosa solução para seu povo, Comenius perde a segunda 

esposa para uma enfermidade. Contudo, o pedagogo não desiste de sua luta, revelando a 

resiliência que faz parte de sua essência, “o que é, sem dúvida, de atribuir à extraordinária 

força moral que tinha” (CAULY, 1995, p. 269). Um tempo depois, casa-se novamente e 

torna-se então o arcebispo da União dos Irmãos. Escreve O testamento da Unidade, mãe 

moribunda, a terceira parte de Os aflitos e a A arte da pregação. Ainda assim, é convidado 

para empreender reformas escolares e executar seu plano pansófico na Hungria, em 

Sarospatak, a convite do príncipe Rakoczi. 

 Certo de que a situação de sua pátria não seria tão cedo reconstituída, instalou-se 

durante quatro anos na Hungria, pois assim poderia contribuir com a reforma escolar e, 

consequentemente, remodelar o pensamento desse povo que poderia contagiar e contribuir 

com a situação de sua nacionalidade. Em vista da dominação exercida por Rakozci (CAULY, 

1995, p. 276), o príncipe conseguiu renovar os privilégios protestantes no país, favorecendo a 

atuação de Comenius em uma região onde ainda havia tolerância para a execução de seus 

planos, tanto no aspecto pedagógico como político, “foi recebido em Sarospatak como alguém 

de quem se esperava os mais altos feitos tanto no plano político como no plano pedagógico” 

(CAULY, 1995, p. 280) 

 Neste ensejo, o pedagogo se viu tranquilo para desenvolver o plano pansófico que 

tanto ansiava e continuou a escrever a Consultatio Catholica. Assim, projeta sua escola 

pansófica de forma organizada, baseada no método e na visão de que a instituição deve ser 

um local agradável, bonito e divertido, com condições materiais para que funcione 

corretamente, “é criando boas instituições e, consequentemente, boas condições de ensino, 

que se terá alunos desejosos de aprender num local que inspira o amor e o respeito pelo saber 

(não há maus alunos por natureza, há, sim, maus professores e más condições de ensino)” 

(CAULY, 1995, p. 282). Propõe, então, sete escolas que sigam gradação na complexidade do 

aprendizado, bem organizadas e permeadas da prática e de ilustrações para a visualização dos 

objetos e do ensino da língua: Vestibulum, Janua, Atrial, Philosophical, Logical, Political e 

Philosophic, relacionada à Teologia (MONROE, 1900, p. 64-68). 

 No entanto, apenas as três primeiras são colocadas em prática, visto que nem todos 

estavam preparados para uma visão tão inovadora para a educação. Novamente, é confrontado 

e consegue executar somente parte de seu plano pansófico. Segundo Covello (1999, p. 87) 

não contava nem com o apoio dos professores, os quais “não tinham nem vontade bastante de 
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aplicar os métodos novos, nem autoridade bastante para lutar contra a preguiça e a  

indisciplina dos alunos”, nem com o apoio político, enfraquecido, pois não atendeu às 

expectativas ambiciosas dos que lhe confiaram a reforma educacional. Na realidade, a 

nobreza húngara (COVELLO, 1999, p. 87) teve dificuldade em aceitar essa democratização 

da cultura e pedagogia divertida e visual de Comenius direcionada à todos, inclusive às 

classes baixas. 

 Além disso, o pedagogo era cobrado pelas “rédias” da Igreja, visto que a União 

solicitava seu regresso para suas funções eclesiásticas. Esses motivos o levam a deixar a 

Hungria, mas manteve bom relacionamento com seus protetores húngaros. Tal período acaba 

sendo mais fecundo que sua passagem pela Inglaterra e Suécia. Nesta estadia, produz obras 

relevantes na consecução de sua pansofia: Schola Pansophica, Orbis Pictus, Schola Ludus, 

Normas para a boa organização das escolas e Gentis Felicitatis, entre outros. 

 Encerrando essa grande fase, fecunda e relevante na carreira pedagógica de Comenius, 

voltará à Lezno (1654-1656) pela terceira e última vez, terminando em tragédia. Inicialmente, 

desfrutou de um tempo tranquilo para produzir seus escritos, esperando vivenciar a velhice na 

companhia do povo checo ali reunido (COVELLO, 1999, p. 93). Porém, poloneses católicos 

invadem e incendeiam a cidade sob a desculpa das causas políticas entre protestante e 

católicos, portanto, a presença do Irmãos foi tida como motivo principal dessa tomada. 

Infelizmente, segundo Cauly (1995, p. 297) e Monroe (1900, p. 70), Comenius perde a maior 

parte de seus manuscritos, grande parte de sua obra pansófica (parte impressa da Consultatio 

Catholica), do Tesouro da língua checa, entre outros. E, mais uma vez, se vê diante de um 

novo local para se exilar. 

 

2.4 Pensador universal 

 

 

 A última fase da vida de Comenius é marcada por uma experiência mais agradável, 

ainda que exilado. Graças a continuidade do apoio da família De Geer, o pedagogo é 

convidado por Lourenço De Geer, filho de Luís, à instalar-se em Amsterdam, após o breve 

refúgio na Silésia por causa da expulsão de Lezno. Neste ínterim, adoenta-se, talvez pelas 
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tristes consequências vivenciadas no último exílio e os sentimentos amargos que resultaram 

da perda de seus preciosos manuscritos. Todavia, não se deixa esmorecer, “este homem de 

caráter temperado, desde a sua infância, pelas misérias da guerra e do exílio, e que não tardará 

a fazer prova, quando vierem melhores tempos, de um recobro de energia” (CAULY, 1995, p. 

302). Tornando-se exemplo da insistente vontade de retomar a paz, continuará sua empreitada 

até seus últimos dias: 

Ele havia vivido sob o estigma de infortúnios e calamidades sociais, nos dias 
sombrios da Guerra dos Trinta Anos, a mais cruel e selvagem de todas as 
conflagrações religiosas jamais vistas. Havia presenciado o extermínio de 
muitos de seus patrícios e só por grande sorte não perdera a própria vida. 
Vira-se obrigado a viver como expatriado: “Toda a minha vida não foi senão 
peregrinações e eu não tive pátria... Sem parar mudava o lugar de minha 
estada e eu não tiver lar em parte alguma...”. Era, pois, natural que se fizesse 
defensor da paz. (COVELLO, 1999, p. 102) 

 

 Não havia melhor opção para Comenius passar seus últimos anos, Amsterdam era o 

local propício, “por abrigar grande número de estrangeiros, possui feição cosmopolita, com 

estilo de vida invejável, caracterizado pela civilidade, pela tolerância religiosa e pelo espírito 

de liberdade” (COVELLO, 1999, p. 97). Ainda usufruía dessa liberdade religiosa e, assim, 

Comenius poderia aproveitar seu tempo com sua atividade literária: 

Comenius found himself in the midst of a community then enjoying the 
largest amount of religious toleration to be found anywhere in Europe, and 
with it a great diversity of religious opinions. Unitarians expelled from their 
own countries here united themselves to the friends of speculative 
philosophy among the Remonstrants and Arminians; and the philosophy of 
Descartes here found admirers even among the members of the Reformed 
Church (MONROE, 1900, p. 72). 

 

 O pedagogo, apesar de não conquistar a tão sonhada volta à sua pátria, encontrou em 

Amsterdam um refúgio seguro, diferente da Inglaterra e Suécia que prometeram e não 

cumpriram muitos de seus acordos. Seu patrocínio era contemplado, além do pagamento 

realizado pelo país, do apoio financeiro da família De Geer, ganhando até a chave da 

biblioteca da cidade. Incentivado a desfrutar de seu tempo (e atendendo aos pedidos políticos 

e religiosos de diversos países, como Holanda, Alemanha, Inglaterra, Polônia, Hungria, 

Boêmia), redigirá novos textos, editará e reeditará antigos escritos para a intensa publicação 

que se seguirá nessa fase, “fazendo prova de um vigor que não deixava entrever o seu 
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abatimento na sequência dos acontecimentos em Lezno” (CAULY, 1995, p. 307). Tal ajuda, é 

importante ressaltar, não era somente para ele, visto que os fundos angariados eram 

destinados à União e aos irmãos dispersos pela Europa. 

 Esta fase apresenta o relevante amadurecimento do pensamento teológico-pedagógico 

de Comenius. Segundo Cauly (1995, p. 309), sua atividade literária abrange todos os 

domínios: pansofia, pedagogia, teologia e política, sendo assim, uma atividade efetivamente 

universal, “a própria atualização do pensamento da totalidade como fundamento da reforma 

universal”. Desse modo, destacam-se obras com teor teológico-políticos: Lux in Tenebris, 

Syllogismus orbis terrarum praticus, Angelus Pacis, Clamores Eliae. Porém, as que merecem 

maior atenção são: a publicação de Orbis Sensualium Pictus, a compilação e publicação da 

tão esperada Opera Didactica Omnia e, o que demandará mais de seu tempo, a continuação 

da escrita da Consultatio Catholica e publicação de algumas de suas partes. 

 A ODO (Opera Didactica Omnia) é uma sintetização de todo o seu pensamento 

didático durante seus anos em Lezno, Elbing, Sarostapak e Amsterdam. Publicada em 1657, 

será reeditada em 1957 por ocasião da edição comemorativa do seu tricentenário: 

Cuando, en el mes de noviembre del año pasado, la Delegación de 
Checoeslovaquia a la IX Conferencia General de la Unesco reunida en la 
capital de la India propuso que la Organización participara en la celebración 
del tercer centenario de las obras didácticas completas, Opera Didáctica 
Omnia, de Juan Amos Comenius, mediante la publicación de un florilegio de 
páginas escogidas del gran pedagogo, los Delegados de los dife¬ rentes 
países aprobaron esa resolución por unanimidad. [...] la Unesco de celebrar 
juntamente con la nación checoeslovaca la fecha memorable en que se 
publicó por vez primera, entre otras obras, la llamada Gran Didáctica de 
Comenius, conocido por los españoles con el nombre de Comenio. En ese 
libro célebre, los educadores de hoy ven la primera expresión completa de 
una ciencia de la educación y un punto de partida de las teorías modernas de 
la enseñanza. (THOMAS, 1975, p. 3) 

 

 Adiante, utilizaremos os textos da Didática Magna e da Consultatio Catholica (a 

Pampédia, um de seus sete livros), por isso, ressaltamos apenas questões mais abrangentes 

dessas obras. A ODO é dividida, portanto, da seguinte forma: 

Parte I: escritos datando de 1627 a 1642 (período de Lezno), 482 p.; Parte II: 
escritos datando de 1642 a 1650 (período de Elblag), 461 p.; Parte III: 
escritos datando de 1650 a 1654 (período de Sarospatak), 1024 p.; Parte IV: 
novos escritos, datando de 1657 (período de Amsterdam), 124 p., com 
breves prefácios, dedicatórias, acréscimos e conclusões que, com os 
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prefácios e as notas autobiográficas das obras precedentes reproduzidos 
nesta edição, representam um material indispensável para a compreensão da 
evolução do pensamento de Comênio. (PIAGET, 2010, p. 129). 

 

 A intenção de Comenius era disseminar sua didática de forma que os alunos 

aprendessem mais e os professores ensinassem menos em vista das desilusões vividas na 

própria carreira de estudante e também das experiências como reformador pelos países que 

visitou. Mas sua luta incansável é para finalizar a Consultatio Catholica: 

O universalismo é, por princípio, um ecumenismo e só tem sentido através 
da retotalização de um mundo pressuposto como destruído. Daí a 
catolicidade do pensamento de Comenius, que se pretende fiel ao sentido 
profundo da palavra “católico” para lá das distorções a que foi sujeita 
justamente pelos católicos: só a Reforma poder ser considerada 
verdadeiramente “católica”, isto é, “universal”, como diz o título (CAULY, 
1995, p. 311). 

 

 Iniciada em 1640, só consegue imprimir duas de suas primeiras partes em 1656. 

Aguardará até que todos os textos estejam prontos e amadurecidos para apresentar a proposta 

de reforma na sociedade. No entanto, o tempo aguardado fará com que essa obra caia no 

esquecimento, permanecendo em manuscritos por muito tempo, sendo encontrada somente 

em 1934 na Alemanha. Com a vasta experiência alcançada, sua visão alarga-se e a obra é 

permeada de um apelo político: 

[...] dirige veemente apelo à paz e à tolerância, garantidas por meio de 
instituições internacionais, pelo que é justamente considerado precursor do 
atual movimento ecumênico, da Sociedade das Nações, da ONU, da 
UNESCO e do “Bureau International d`Education”. Efetivamente, preconiza 
uma reforma universal da sociedade humana através dos seguintes meios: 1. 
unificação do saber e sua propagação, graças a um sistema escolar 
aperfeiçoado, sob a direção de uma academia internacional; 2. coordenação 
política, sob a direção de instituições internacionais tendentes a assegurar a 
manutenção da paz; 3. reconciliação das Igrejas, sob a égide de um 
cristianismo tolerante. (GOMES apud COMENIUS, 2006, p. 27) 

 

 Em seus últimos escritos defenderá sua posição teológica (Admonitio, Cotinuatio 

admonitionis, Triertium Catholicum) e no texto Unum necessarium, reconhece que sua 

proposta universal: 
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talvez não tenha passado de um pensamento, e a regeneração do mundo do 
objeto de uma esperança permanentemente adiada. “Consagrei muito 
trabalho à realização deste voto: reconciliar os cristãos que, pelas vias mais 
diversas, se dedicavam a prejudicar-se e a corromper-se a si próprios para 
combaterem por artigos de fé. Até ao momento, o meu trabalho quase não 
teve êxito, mas talvez venha a dar frutos” [...] Resta o reconhecimento de 
uma derrota e a consciência, sem dúvida dolorosa, de uma obra inacabada 
cuja responsabilidade incumbe a um mundo que não soube triunfar das suas 
dissensões [...] (CAULY, 1995, p. 333) 

 

 Mesmo que sua obra tenha sofrido fracassos em sua época, como ele mesmo 

prenunciou, os frutos são palpáveis hoje. Sua visão pioneira se liga ao direito à educação e 

tem sido reconhecida atualmente: 

Todas estas ideas, difundidas por el gran precursor sobre la Europa atenta, 
hace trescientos años, no han perdido su vigor ni su eficacia. Aunque en 
nuestros días son generalmente aceptadas, es menester que en todas partes se 
transformen en hechos. Todavía queda por realizar un esfuerzo gigantesco 
para el que todos los pueblos deben reunir sus recursos con el fin de que esas 
ideas penetren finalmente en las instituciones y en la mente de los nombres 
del mundo entero. (THOMAS, 1975, p. 3) 

 

 Sua incansável luta, desilusões, exílios e anseios pela reforma da sociedade na busca 

da paz nos servem de exemplo, pois “morreu como todos os mortais, mas não morreram 

muitas das ideias que, com tanto carinho, semeou ao longo de mais de 140 obras” e “ainda 

hoje, sob certos aspectos, ‘regressar à Comênio é progredir’” (GOMES apud COMENIUS, 

2006, p. 28). E, mesmo sem o total apoio dos De Geer, quando a morte chega, a nobre família 

cumpre suas obrigações, pagando todas as despesas para Comenius ser sepultado na capela de 

Naarden em 22 de novembro. 

 Essas quatro fases retratam a vida de Comenius nos moldes da Nova História, 

apresentando, além dos fatores comumente vistos, a caracterização de um ser humano 

imbuído de vivências e sentimentos únicos que o tornaram este pensador de ideias tão 

duradouras. Desde sua formação teológica, de certa forma, até precária, pela União dos 

Irmãos até sua chegada à Heidelberg, Comenius experimentou vastos conhecimentos; sua 

experiência de exílio em Lezno favoreceu sua produção literária em vista dos problemas 

educacionais que se apresentavam, até seu aprofundamento na questão pansófica; as viagens 

sob a proposta de reorganizar os planos educacionais na Inglaterra, Suécia e Hungria tiveram 

seus prós e contras, emergindo novas sensações a partir das práticas bem e mal sucedidas e, 
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finalmente, sua reclusão em Amsterdam beneficiou a publicação de boa parte de suas obras, 

firmando-o no cenário internacional. Todos esses acontecimentos, interligados, marcaram e 

marcam a educação moderna, nos mostrando a presença do pensamento comeniano na 

atualidade. Em continuidade e aprofundamento, no próximo capítulo, apresentaremos e 

compreenderemos a proposta pansófica que permeou a maior parte de seus escritos. 
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3 TRÍADE PANSÓFICA 

 

 

 Neste terceiro capítulo apresentaremos a tríade pansófica “omnes, omnia, omnino”. A 

construção dessa proposta deu-se ao longo dos anos vividos pelo pedagogo. Suas experiências 

o levaram a perceber que somente pela educação haveria mudança de mentalidade na 

sociedade e possibilitaria a maneira saudável para se viver. É pela educação que há a 

liberdade de pensamento, pois quando as pessoas são imbuídas do conhecimento realizam 

seus próprios julgamentos e decidem seu caminho. A fundamentação teórica que utilizaremos 

serão as obras do pedagogo: Didática Magna, Escola da Infância e Pampédia, além dos 

pensadores que deram suporte para esse estudo. 

 Pode-se afirmar que Comenius é visitado e revisitado por um número incontável de 

pesquisadores, desde a procura por sua popular didática como por sua compreensão da 

organização escolar: CAULY (1995) trata da vida de Comenius como precursor da pedagogia 

moderna, COVELLO (1999) apresenta sua trajetória na construção da pedagogia, KULESZA 

(1992) relaciona suas ideias objetivamente de forma utópica e LOPES (2003, 2006) apresenta 

uma inter-relação de suas ideias pedagógicas com as teológicas. Porém, ao passo que 

escrevemos esse capítulo, pretendemos ligá-lo ao objetivo de nosso trabalho e que difere do s 

autores citados. Nosso foco direciona-se ao diálogo das ideias de Comenius com os 

pressupostos do direito à educação relacionados nos documentos da UNESCO. 

 Nota-se na análise de pesquisas e livros sobre o pedagogo que algo muito importante 

ainda necessita ser (re)descoberto, trata-se, portanto, de sua “proposta pansófica”, “ideal 

pansófico” ou “tríade pansófica”. Um projeto não muito discutido pelos pesquisadores atuais 

e “mal visto” por alguns estudiosos da época. Como vimos, na ocasião em que emergia tal 

proposta Comenius até é acusado de afastar-se dos “caminhos de Deus”, considerado um 

herético, ao invés de reformador social como se autodenominava: 

Com efeito, eles surgiram, não somente nas fileiras daqueles que se opõem a 
mim abertamente (e cujo principal interesse é reinar nas trevas e manter todo 
o povo na ignorância), os quais se puseram a examinar o meu plano em 
público e a gritar que era necessário tomar medidas para impedir uma tão 
grande temeridade, de onde poderiam nascer novas e perigosas heresias [...] 
(COMENIUS, 1971, p. 43).  
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 Em latim, sua proposta pansófica denomina-se: “omnes, omnia, omnino”. É de notável 

surpresa para sua época, pois significa que todos sejam educados em todas as coisas e 

totalmente. Comenius luta incansavelmente, com suas atitudes e palavras, por uma educação 

completa e de qualidade não só para alguns, mas para todos, fazendo dele “um dos 

humanistas que pensa e reflete sobre o futuro da Humanidade” (NARODOWSKI, 2001, p.  

33), ultrapassando até mesmo os limites do pensamento educacional de seu século. Sua 

reforma centrava-se na mudança de mentalidade da sociedade, pois “crê fervorosamente que 

ela, a Humanidade, pode ser modificada caso se consiga colocar em funcionamento um 

método racional, geral, exaustivamente controlado, para educar a população” 

(NARODOWSKI, 2001, p. 33). 

 Certamente Comenius apresenta-se tal como um visionário, pois a ideia de reformar as 

coisas humanas, segundo ele, consiste em um ideal possível de se alcançar visto que “é 

evidente que nada propomos de impossível quando propomos que todos os homens sem 

exceção sejam educados para a plenitude do seu ser de humanos. [...] Pela sua natureza 

humana, não apenas desejável e possível, mas também fácil e agradável de fazer” 

(COMENIUS, 1971, p. 54). Seu pronunciamento é da igualdade dos seres humanos, é da 

possibilidade e facilidade de todos serem educados pelo simples fato de fazerem parte da 

humanidade. 

 De forma sumária, sua pansofia, segundo o pedagogo (COMENIUS, 1971, p. 38), 

compreende que o todos implica, talvez obviamente, em todos os seres humanos; são todos 

aqueles e aquelas que nasceram homem, do jovem ao velho, pobres e ricos, homens e 

mulheres, nobres e plebeus, de todas as idades, dos diferentes estados e nacionalidades, para 

que “todo o gênero humano venha a ser educado”. Em todas as coisas compreende que o ser 

humano seja educado de forma prudente e que não lhe falte nada para completar sua 

sabedoria e felicidade, “não apenas em uma coisa, ou em poucas, ou em muitas, mas em todas 

as que aperfeiçoam a natureza humana” (COMENIUS, 1971, p. 38). E, totalmente, 

compreende em uma educação para a verdade no sentido de criar uma consciência crítica no 

ser humano, permitindo que todos “saibam e possam manter-se solidamente por toda a parte 

ou caminhar por toda a parte com segurança” (COMENIUS, 1971, p. 41). 

 Comenius não só anuncia esse ideal pansófico como o explica detalhadamente e 

apresenta os meios para que ele seja concretizado. Por meio de um Projeto Pampédico 

defende que para cada esfera de sua proposta exista os personagens/ objetos responsáveis para 

sua execução: 
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I. Todos os homens. Haverá, portanto, necessidades de escolas universais, 
como oficinas de cultura, para educar a todos. Para isso servir-nos-emos 
do termo Panscolia. 

II.  Em todas as coisas. Serão necessários, portanto, instrumentos 
universais de cultura, quero dizer livros que contenham todas as coisas. 
Utilizaremos para isso a expressão Pambíblia.  

III. Totalmente. Serão necessários, portanto, professores universais que 
saibam inculcar em todos, todas as coisas, totalmente. Para isso servir-
nos-emos da designação Pandisdacália (COMENIUS, 1971, p. 103, 
104). 

  

Adiante, apresentaremos e explicaremos com detalhes cada uma dessas designações. 

Assim, percebemos que a tríade pansófica e os meios para sua realização podem ser melhor 

representados da seguinte forma: 

 

 

TODOS 
 

TODAS AS COISAS 
 

TOTALMENTE 
 

ESCOLAS 
 

LIVROS 
 

PROFESSORES 
 

PANSCOLIA 
 

PAMBÍBLIA 
 

PANDIDASCÁLIA 

        Organização: CARDOSO, 2013. 

 

 As colocações do pedagogo, aparentemente, são claras e obrigatórias para o 

pensamento educacional até os dias de hoje, no entanto, para os pensadores e os envolvidos 

com a educação em seu tempo, foram exigências que muitos não davam a devida importância. 

Por esse motivo, confirma-se a insistência de Comenius em apregoar essa educação para 

todos e, verdadeiramente, um educação de qualidade, pois não basta oferecer, mas fornecer 

tudo o que é necessário para o aprendizado. 
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3.1 Todos (os seres humanos)19 

 

 Dentre os escritos de Comenius, podemos destacar a Didática Magna e a Pampédia, 

como já as apresentamos. A Didática Magna foi escrita primeiramente e traz consigo algumas 

falhas prematuras do pensamento comeniano, pois o autor ainda possuía limitações, por 

exemplo: todos, não significava exatamente todos, abrangia apenas os crianças em idade 

escolar, jovens e homens e propunha somente quatro escolas, a materna, a vernácula, a latina 

e a Academia, nesta última não eram todos que poderiam entrar, apenas aqueles que 

obtiveram sucesso pedagógico, os demais deveriam trabalhar no campo. Entretanto, 

Comenius repensa seus conceitos, amadurece e evolui, trazendo pela Pampédia, como o 

próprio título o diz, a verdadeira educação universal. Nela, o pedagogo, apresenta a educação 

para todos, demonstrando que ela deve iniciar desde o desejo do casal de conceber um filho 

até a escola da morte, o todos implica todas as crianças, jovens, homens, mulheres etc.  

 Mesmo assim, no subtítulo da Didática Magna, observamos a seguinte expressão: 

“que mostra a arte universal de ensinar tudo a todos”. Dessa forma, explicamos quem seria o  

“todos” (omnes) para Comenius, a saber: 

todos, isto é, todas as Nações, Estados, Famílias e Pessoas, sem qualquer 
exceção, pois todos são homens que têm diante de si a mesma vida eterna e o 
mesmo caminho, divinamente indicado, para atingir, embora semeado de 
armadilhas e obstruído por obstáculos vários (COMENIUS, 1971, p. 39). 

 

 O pedagogo, em vista de seu passado não muito feliz na escola e de um contexto 

educacional historicamente desigual, propõe que todos tenham acesso à educação a partir de 

uma didática que se traduz como: 

O modo certo e excelente para criar em todas as comunidades, cidades ou 
vilarejos de qualquer reino cristão escolas tais que a juventude dos dois 
sexos, sem excluir ninguém, possa receber uma formação em letras, ser 
aprimorada nos costumes, educada para a piedade e, assim, nos anos da 
primeira juventude, receba a instrução sobre tudo o que é da vida presente e 
futura, de maneira sintética, agradável e sólida (COMENIUS, 2011, p. 11). 

 

 Em suas circunstâncias, Comenius promove um anúncio em nome do bem de todos, a 

educação deve ser levada à todas as regiões e à todos e todas, sem que ninguém seja privado 

                                                 
19 No estudo do pensamento pansófico comeniano na atualidade, deixamos claro que ao utilizarmos várias vezes 
a expressão “todos” da expressão “omnes”, nos referimos a “todas as pessoas”, “todos os seres humanos”. 
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deste benefício que o torna um ser humano, pois, segundo o pedagogo (COMENIUS, 1971, 

p.45), caso o homem deixe de se parecer com a semelhança divina, afasta-se do objetivo de 

Deus, do objetivo de ser homem, visto que é vão caminhar sem rumo, querer e não obter. A 

aparente pretensão de Comenius fundamenta-se no divino, como criação de Deus 

necessitamos ser educados para completarmos o objetivo para que fomos criados.  

 Assim, baseado neste fundamento divino, o pedagogo coloca três razões para a 

educação de todos. A primeira diz respeito que “todo homem nasceu para o mesmo fim 

principal, o de ser homem, ou seja, criatura racional senhora das outras criaturas, imagem 

manifesta do seu criador” (COMENIUS, 2011, p. 89). Portanto, diferente das outras criaturas, 

o ser humano tem à sua disposição o desenvolvimento de sua racionalidade para se constituir 

humano: 

Em primeiro lugar, fazendo tudo para que ninguém viva como bruto, mas 
segundo os ditames da razão, cuja luz é distribuída à todos. No entanto, nem 
todos sabem, a não ser que sejam ensinados, utilizar aquilo que todos têm. 
Devem, portanto, ser ensinados. Doutro modo, seria uma estultícia 
semelhante à de ter um campo e não cultivar, à de possuir instrumentos de 
músicas e não os tocar, à de ter olhos e não olhar, à de ter ouvidos e não 
ouvir, à de ter pés e não andar etc. Para que serviria, pois, a natureza 
racional, se não fosse educada para o uso da razão? (COMENIUS, 1971, 
p.45). 

 

 Portanto, a primeira razão está na racionalidade inata no ser humano que não permite 

ser um bruto. Mas, além disso, há uma segunda razão para que todos sejam educados no que 

diz respeito à sabedoria de todos. Bem como Deus é sábio, ao ser humano deve ser 

proporcionado o acesso à sabedoria, visto ser feito à semelhança divina, “todo homem nasceu 

com capacidade de adquirir a ciência das coisas, antes de mais nada porque é imagem de 

Deus” (COMENIUS, 2011, p. 58). É na sabedoria de todos que encontra-se a salvação do 

mundo, e por meio dela é que podemos mudar o curso da sociedade corrompida: “não pode, 

portanto, esperar-se uma salvação plena, a não ser que se consiga que, assim como agora todo 

o mundo está cheio de estultos, assim também, no futuro, esteja cheio de sábios; de modo que 

todos ajam corretamente com as coisas, e ninguém as corrompa” (COMENIUS, 1971, p. 46). 

 A terceira razão está na defesa do ser humano não degenerar em “não-homem, dada a 

facilidade de degenerarem sobretudo aqueles que não receberam instrução” (COMENIUS, 

1971, p. 46). O pedagogo aponta para o cuidado que deve-se ter em educar todos, para que 

todos tornem-se ser humanos, haja vista que se isso não acontecer, podem agir de forma 

desumana: 
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Portanto, que ninguém cuide ser realmente homem se não tiver aprendido a 
comportar-se como homem, ou seja, se não tiver sido formado nas coisas 
que fazem o homem. [...] será preciso ensiná-lo aos poucos a sentar-se, a 
ficar ereto, a andar, a mexer as mãos para realizar uma operação. Como, 
então, nossa mente poderia ter a prerrogativa de ser perfeita, em si e por si, 
sem preparação? É a lei para todas as criaturas ter início do nada e 
desenvolver-se gradualmente, seja quando à essência, seja quanto às ações 
(COMENIUS, 2011, p. 72). 

 

 Analisando o pensamento de Comenius, buscamos entender esta perspectiva tão 

avançada e defender uma explicação diferente da apresentada em relação a época em que 

viveu, ou seja, o pedagogo acredita que todos não só podem, como é natural que todos sejam 

educados: “há, de fato, na pansofia, uma tentativa última de retotalizar o mundo para o tornar 

acessível ao homem e Comenius estabelece, em princípio, que ela deve poder ser ensinada 

fácil e universalmente” (CAULY, 1995, p. 214). 

 Essas razões fazem parte de toda a explicação que Comenius estabelece em seus 

escritos para fundamentar uma educação para todos, apresentamos algumas de tantas outras 

que ele considera em suas obras. Isto posto, para Comenius, afinal, o que implicava o “todos” 

em sua proposta pansófica? Comenius entendia que, verdadeiramente, todos deveriam ser 

levados à educação: 

Em primeiro lugar, o que se deseja é que assim se consiga educar 
plenamente para a plenitude humana, não apenas um só homem, ou alguns, 
ou muitos, mas todos (omnes) e cada um dos homens, jovens e velhos, ricos 
e pobres, nobres e plebeus, homens e mulheres, numa palavra todo aquele 
que nasceu homem, para que, enfim, todo o gênero humano venha a ser 
educado, seja qual for a sua idade, o seu estado, o seu sexo e a sua 
nacionalidade (COMENIUS, 1971, p. 38). 

 

 A busca do pedagogo tem em vista uma educação para todos, estuda e propõe que 

todo gênero humano tenha acesso à educação para que tenham a oportunidade de desenvolver 

sua situação natural, pois todos nasceram educáveis. Além de se pensar em direito à 

educação, nesse caso, tem-se a educação como direito por ser algo que faz parte da natureza 

humana e que não pode ser privada dela. Comenius também está na defesa daqueles que 

normalmente tem contato com educação, mas seu objetivo principal é levar os “excluídos” ao 

conhecimento. Portanto, a educação deve estar ao alcance da nobreza bem como da pobreza: 

E onde as há, não se destinam a todos indistintamente, mas apenas a alguns, 
aos mais ricos: por serem caras, os mais pobres não são admitidos, a não ser 
às vezes, por acaso ou por beneficiência de alguém. Por isso, é provável que 
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muitos excelentes engenhos vivam e morram sem instrução, com grave 
prejuízo para a Igreja e os Estados (COMENIUS, 2011, p. 104). 

 

 O título social ou o sexo da pessoa não pode inibir o direito à educação, haja vista não 

se saber qual a finalidade de cada um entre nós, ninguém pode proibir o outro de procurar 

desenvolver suas habilidades, pois: 

[...] não sabemos a que fim cada homem foi destinado pela divina 
providência. Sabe-se que mais de uma vez Deus fez das pessoas mais 
pobres, mais abjetas, mais obscuras, excelentes instrumentos de sua glória. 
Por isso, cabe-nos imitar o sol celeste, que ilumina, aquece e vivifica toda a 
terra, para que toda criatura que possa viver, verdejar, florescer e dar frutos, 
viva, verdeje, floresça e dê frutos (COMENIUS, 2011, p. 90). 

 

 Assim como os pobres encontram-se no grupo dos excluídos, as mulheres recebiam 

uma fraca orientação em sua época. Quando isso ocorria, o ensino era destinado às instruções 

domésticas, limitando a possibilidade de conhecimento, igualdade e, até mesmo, liberdade 

perante os outros na sociedade. Logo, “as mulheres também devem ser instruídas, não 

certamente por meio de uma mistura indiscriminada de livros, mas por meio dos livros que 

permitam adquirir para sempre virtudes verdadeiras e verdadeira piedade” (COMENIUS, 

2011, p. 91, 92). Aqui Comenius aponta para que se promova uma educação real, não basta 

permitir o acesso das mulheres ao ensino, mas oferecer um conhecimento tal qual seria 

oferecido aos homens.  

 Comenius também inclui as pessoas com deficiência ao grupo dos excluídos, mesmo 

Comenius (1971, p. 54) utilizando diferentes nomenclaturas: 

Não há nenhuma diferença de natureza, embora possa haver talvez muitas 
diferenças de grau, pelo que um indivíduo compreende mais rapidamente 
que outro, ou reflete com mais profundidade, ou retém mais 
duradouramente. No entanto, uma inteligência, um juízo, ou uma memória 
mais aguda ou mais lenta não é determinante para que seja ou não seja 
homem, mas apenas implica que se aprenda mais rapidamente ou mais 
lentamente. 

 Certamente esses são os principais alvos da privação do direito à educação, mas até 

mesmo neste quesito Comenius surpreende com a proposta de educação para eles, 

considerando-os os seres que mais necessitam e merecem a atenção educacional:  

Nem se deve ser obstáculo que alguns pareçam por natureza imbecis ou 
estúpidos: isso mostra ainda mais a urgência e a importância de educar o 
espírito de todos. Quanto mais retardada e infeliz for a natureza de alguém, 
maior é sua necessidade de ajuda, para poder libertar-se, na medida do 
possível, de sua estupidez e obtusidade animalesca. Nem é possível 
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encontrar uma inteligência tão infeliz que não tenha algum corretivo por 
meio da educação (COMENIUS, 2011, p. 90). 

 

 Ao verificar seus escritos, nos deparamos com o quanto dedicou-se na promoção da 

educação às pessoas com deficiência, questionando a si próprio e os defendendo. Não 

sabemos ao certo o porquê dessa inclinação, se Comenius conviveu ou encontrou pessoas com 

deficiência, mas podemos afirmar que sua preocupação perdura até os dias de hoje, pois, 

assim como ele sabemos a dificuldade que há na democratização do ensino para essas 

pessoas.  

 Dessa forma, segundo o próprio pedagogo (COMENIUS, 2011, p. 92), se acaso o 

grupo dos excluídos fosse totalmente contemplado com a educação, o mais prudente 

aconteceria, ninguém seria desprovido dos meios necessários para “refletir, propor-se e 

perseguir fins e para agir; cada um saberia para onde dirigir todas as ações e os desejos da 

vida, que caminhos trilhar e como conservar os seu próprio lugar”. 

 

3.2 Todas as coisas 

 

 

 A segunda esfera da proposta pansófica trata da “omnia”, além de todos terem o 

direito ao acesso à educação, devem ser ensinados em todas as coisas. Comenius deseja que 

as pessoas, jovens e velhos, pobres e ricos, homens e mulheres não apenas tenham acesso à 

educação como exige que a aprendam de forma completa: 

Em segundo lugar, deseja-se que cada homem seja retamente formado e 
integralmente educado, não apenas em uma coisa, ou em poucas, ou em 
muitas, mas em todas as coisas (omnia) que aperfeiçoam a natureza humana: 
a conhecer a verdade e a não deixar iludir pelo erro; a amar o bem e a não se 
deixar seduzir pelo mal; a fazer o que deve fazer e a preservar-se do que 
deve evitar; a falar sabiamente acerca de todas as coisas, com todos, quando 
é necessário, e a nunca se ver obrigado a calar-se; enfim, a agir, em todas as 
circunstâncias, com as coisas, com os homens e com Deus, não 
levianamente, mas prudentemente, e, assim, a nunca se afastar do objetivo 
de sua felicidade (COMENIUS, 1971, p. 38). 

 

 O pedagogo defende o ser humano para que não fique desprovido do bem e da 

integridade a que todos são proporcionados ao terem contato com a verdadeira e eficaz 
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educação, pois “só assim, realmente, poderá conservar o título de animal racional, isto é, se 

conhecer as razões de todas as coisas” (COMENIUS, 2011, p. 54). O ser humano necessita 

adquirir todos os conhecimentos que o possibilitem torna-se ser humano, sendo assim, 

alertado para não se inclinar para atitudes contrárias a sua natureza, evitando a maldade, 

sabendo colocar-se frente a sociedade que pertence e sendo prudente. 

 Segundo Comenius, tudo está no próprio ser humano, sendo preciso apenas ser 

ensinado a usar o que já possui: a instrução, a virtude (costumes honestos) e a religião  

(piedade) (COMENIUS, 2011, p. 55). A primeira diz respeito ao conhecimento das coisas, 

das artes e das línguas, a virtude, ou seja, os costumes honestos além de corrigirem o 

comportamento externo, promovem o equilíbrio externo e interno das ações da alma e a 

piedade, ou seja, a religião que é a interna veneração com que o espírito humano se liga e se 

vincula à divindade suprema. 

 A explicação ligada à natureza humana é utilizada incessantemente pelo pedagogo ao 

explanar sua pansofia, por isso insiste em reforçar para o leitor como é possível que se 

eduquem a todos em todas as coisas, pois “temos em nós por natureza as sementes da 

instrução, das virtudes e da religião” (COMENIUS, 2011, p. 57). Em sabedoria (instrução), 

pois o ser humano é a imagem de Deus, em virtudes, pois são inatas em nossas mentes e se 

pudessem desenvolver-se, a própria natureza nos conduziria à uma vida bem-aventurada e em 

piedade, pois com esse vínculo estamos estreitamente ligados a Deus, e dele até a religião tira 

seu nome (COMENIUS, 2011). A combinação dessas sementes é o que trará a pacificação 

entre os homens: 

Se quisermos servir a Deus, ao próximo e a nós mesmos, deveremos ter 
piedade em relação a Deus, honestidade em relação ao próximo e ciência em 
relação a nós mesmos. Essas coisas estão tão estreitamente unidas que, assim 
como o homem em relação a si mesmo deve ser não só sábio mas também 
moral e piedoso, também em relação ao próximo são de proveito não só os 
bons costumes mas também a ciência e a piedade, e para louvor de Deus 
devem destinar-se não só a piedade mas também a ciência e os bons 
costumes (COMENIUS, 2011, p. 98). 

 

 Ainda que seja necessário a tríade “instrução, virtude e piedade”, no quesito piedade, 

encontramos prioridade por parte de Comenius. O pedagogo utiliza-se de extensa explicação e 

exemplificações para colocá-la como a premissa das outras duas. Talvez possamos afirmar 

que isso acontece haja vista sua formação religiosa, para ele tudo está no desenvolvimento 

deste “temor à Deus”, a piedade: 
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Mas o que é do maior interesse para todos é, antes de todas as coisas, entre 
todas as coisas e depois de todas as coisas, imbuir de piedade os espíritos 
para conseguir o favor de Deus, sem o assentimento do qual nada existe no 
homem. [...] para que ficasse bem claro que 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 (COMENIUS, 1971, p. 72, 73). 

 

 Segundo Eby (1970, p. 156), Comenius “repetidamente afirmava que as sementes do 

saber, virtude e piedade são encontradas em todos os indivíduos normais e suscetíveis de 

cultivo ilimitado”. Neste sentido, são essas sementes que nos permitem ser racionais, que nos 

distinguem dos outros seres criados por Deus. Comenius explana de forma abrangente em que 

o ser humano deve ser ensinado, além disso, sua contribuição é vasta, pois em suas obras 

encontramos como devem proceder os professores e a escola, bem como as especificidades do 

currículo escolar. No entanto, prosseguimos na compreensão da essência das coisas que, para 

Comenius, devem ser ensinadas, para que assim possibilitemos a oportunidade de cada leitor 

transpor as ideias de acordo com sua realidade social e temporal. 

 Além das sementes inatas no ser humano, como já vimos, promover o ensino de todas 

as coisas, fará com que o ser humano desenvolva sua racionalidade e se distinga dos animais 

em três aspectos: pela razão, pela linguagem e pela ação. Esses aspectos são explicados por 

Comenius (1971, p. 64) ao afirmar a distinção pela razão, pois com ela podemos refletir sobre 

tudo: pela linguagem, pois podemos nos comunicar aos outros os pensamentos e decisões 

acerca das coisas e pela ação, ou pelas “mãos e outros membros corpóreos” para podermos 

executar tudo que nos compete pela razão e linguagem. 

 A partir dessas coisas, o ser humano pode usufruir da liberdade da qual todos buscam 

para se estabelecer frente ao outro, para que não seja enganado ou inutilmente emite 

pensamentos e atitudes sem os entender por si mesmo e assim deixe de ser semelhança divina: 

É muito importante que os homens aprendam e saibam escolher e ordenar 
livremente, segundo o seu próprio arbítrio, as coisas perfeitamente 
entendidas. Para que em parte alguma a imagem divina seja destruída nos 
homens, e muito menos naquele aspecto onde ela se manifesta com mais 
esplendor, ou seja, na liberdade da escolha. Se a liberdade de escolha é 
suprimida, e os homens são obrigados a sujeitar a sua vontade ao arbítrio 
alheio, a vontade torna-se coação e o homem perde a sua dignidade de 
homem. Como Sêneca20 afirma: “Os homens perdem-se seguindo os 
exemplos, quando preferem acreditar do que julgar (e, assim, ser guiados de 
preferência pelo arbítrio alheio do que pelo próprio) e quando, a exemplo 

                                                 
20 Sêneca, Dialog., VII, De vita beata, 1, 3. 
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dos animais, seguem aqueles que vão à frente do rebanho, dirigindo-se, não 
para onde se deve ir, mas para onde se vai (COMENIUS, 1971, p. 69). 

 

 Neste sentido, Comenius propõe que o ser humano alcance o máximo e a plenitude da 

sua humanidade e, assim, viva plenamente em liberdade para pensar e agir por si mesmo e 

pelo seu próximo, na sociedade em que vive. Todas as coisas já estão em cada um, agora, 

aqueles que são responsáveis por ensiná-las devem permitir que todos aprendam a 

desenvolvê-las, visto que “deve educar-se o homem inteiro e não apenas uma parte do 

homem, provendo para que a nenhum homem faltem aquelas coisas com que se sustenta o 

corpo e aquelas com que se alimenta a alma (as artes e as ciências) e, finalmente, aquelas com 

que o espírito (parte suprema de nós, pela qual somos imagem de Deus) se conserva para a 

vida eterna” (COMENIUS, 1971, p. 90). 

 

3.3 Totalmente 

 

 

 A terceira parte da proposta pansófica trata do “omnino”, além de propor que todos 

tenham o direito ao acesso à educação e serem ensinados em todas as coisas, Comenius 

preconiza que isso seja feito totalmente. Percebemos uma melhor explanação dessa esfera na 

obra Pampédia, por esse motivo esta será a base para desenvolver a última parte da tríade 

pansófica. Utilizaremos também como apoio a Didática Magna e comentários dos autores que 

melhor trataram a temática. 

 O autor, como vimos em outros escritos, é bastante didático em suas explicações, 

algumas vezes até um pouco repetitivo, isso por causa da insistência em ser compreendido. 

Inicialmente, já explicita que tratará da esfera totalmente primeiro apresentando seu 

significado, em seguida qual é o seu objetivo, como é possível realizá-la e, finalizando, 

defende a facilidade de se educar a todos, em todas as coisas, totalmente.  

 De igual modo às outras esferas da proposta, Comenius fornece um plano de execução 

para o totalmente, visto que já constatamos: o pedagogo não só apresenta sua visão 

desafiadora, mas também explicita os meios para sua realização. Como uma consequência de 

seu anseio, propõe a criação da Pandidascália, ou seja, para que o totalmente seja 
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contemplado serão necessários professores universais empenhados em “inculcar em todos, 

todas as coisas, totalmente” (COMENIUS, 1971, p. 104). 

 Notamos que o pedagogo defende esta esfera, pois não basta que todos tenham acesso 

à educação por meio da escola (como instituição e da “vida”) e que aprendam todas as coisas. 

As crianças e jovens devem ser ensinados para adquirir espírito crítico, sabendo usufruir da 

sua liberdade de forma consciente, devem ter uma educação para a verdade, buscando a 

sabedoria: 

Ora, que significa ser educado totalmente? Significa ser educado, não para a 
aparência, mas para a verdade, com utilidade certa e segura para esta vida e 
para a vida futura. Ou seja, para que todo aquele que for formado na 
sabedoria, na eloquência, nas artes, nos bons costumes e na piedade, se 
torne, não sabichão, mas sabedor; não palrador, mas eloquente; não um 
fanfarrão, sempre a gabarolar-se de que irá fazer este ou aquele trabalho, 
mas um homem que é capaz de terminar um trabalho que empreendeu; não 
uma máscara de honestidade, mas a própria honestidade; não, finalmente, 
um simulador hipócrita da piedade, mas um piedoso e santo adorador de 
Deus em espírito e verdade (COMENIUS, 1971, p. 91). 

 

 Assim Comenius defini o aspecto totalmente, apesar do ser humano ser complexo e 

nascer com a natureza inclinada à maldade, como se não tivesse “solução”, é pela educação, 

pelo aprendizado das coisas de forma total e verdadeira, que ele se tornará piedoso. Isso 

porque, devemos nos lembrar que a natureza humana também é à semelhança divina, logo, é 

possível que se afaste do que é ruim e, ao conhecer as coisas e os bons costumes, saber 

realmente viver para o bem, em verdade e liberdade. Os educandos estão no mundo para usar 

da sabedoria sobre as coisas aprendidas, sendo mais do que expectadores, sendo atores que 

não apenas adquiriram os conhecimentos, mas saibam fazer verdadeiro uso dele, “é preciso 

cuidar (aliás, garantir) para que ninguém depare com alguma coisa que não consiga sobre ela 

emitir juízo moderado ou dela fazer um uso adequado, sem erros nocivos” (COMENIUS, 

2011, p. 95). 

 Preconizando o ensino total de todas as coisas, o pedagogo tem em vista que o ser 

humano seja educado para a verdade, e, assim, desvie-se do erro e percorra um caminho 

íntegro na relação com o outro. Assim, o remédio para esse mal é que o ser humano “aprenda, 

saiba e possa totalmente seguir, não a plúmbea regra de qualquer hábito cego ou preconceito, 

mas a norma adamantina de Deus e das coisas, e, consequentemente, aprenda, saiba e possa 

manter-se solidamente por toda a parte [...]” (COMENIUS, 1971, p. 41). 
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 Sabendo-se o que Comenius quer dizer ao afirmar a esfera totalmente, vejamos qual é 

seu objetivo para ela, para que serve. Para o pedagogo, propor a educação total de tudo que 

diz respeito ao desenvolvimento humano tem como objetivo não fracionar o que deve ser 

ensinado, pelo contrário, “segundo os métodos da Pansofia, o ensino não pode ser dividido ou 

parcial, mas íntegro e total; não superficial e aparente, mas profundo e real; não amargo e 

forçado, mas doce e agradável, e, consequentemente, duradouro” (COMENIUS, 1971, p. 92). 

A partir disso, quando se volta apenas para um campo da vida, ocasiona-se um pequeno caos, 

um desequilíbrio, pois faltará harmonia com as outras necessidades do ser de cada um, visto 

que possuímos diferentes desejos e voltados para uma vida em pedaços nunca se chegará a 

completa felicidade: 

Se, portanto, se procura um remédio, não se encontrará outro senão este 
remédio universal: suprimir o fracionamento e regressar todos à nossa 
herança inteiramente simples e harmoniosa, cessando de repartir entre nós a 
ciência, os bens e os cargos, de os atribuirmos e de os voltarmos a tirar uns 
aos outros, e, assim, andarmos em lutas constantes. Que cada um prefira 
saber, querer e poder tudo o que Deus permitiu que se soubesse, quisesse e 
pudesse, e não apenas uma parte. Porque assim, finalmente, a felicidade de 
cada um de nós será plena e não parcelar, íntegra e não mutilada 
(COMENIUS, 1971, p. 94). 

 

 Assim, para ensinar totalmente, os professores devem instruir em vista desse 

propósito, os educandos precisam enxergar a totalidade do que estão aprendendo para se 

apropriarem e sentirem os conteúdos na prática e, dessa forma, poderem relacioná-los à 

sabedoria universal. Na apropriação do aprendizado, tornam-se autônomos e podem julgar as 

coisas à sua volta. Caso esqueça disso, “haverá um hiato que não só será pernicioso para a 

instrução, mas também será capaz de infirmar a solidez se não for coerente em todas as suas 

partes” (COMENIUS, 2011. p. 186). 

 Além de apontar uma educação íntegra e total na concretização de uma educação que 

ensine a todos, totalmente, Comenius apresenta como é possível de se realizar tal objetivo, 

pois para ele não bastava sugerir o que precisa ser mudado, mas também apresentar como 

deve-se fazer isso. Esse propósito torna-se possível quando as seguintes causas da 

impossibilidade da educação de todos são destacadas e tratadas. Primeiramente, o homem é 

um ser altamente complexo e que necessita de muitos cuidados: 

Ora, o homem é precisamente uma criatura desse gênero, uma vez que 
contém em si a natureza dos elementos, dos minerais, dos vegetais, dos 
animais e dos anjos; e cada uma destes componentes consta de muitas partes 
e cada uma das partes compõe-se de partículas, cada uma das quais está 
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sujeita, por natureza, a deixar entrar a corrupção por todos os lados e, uma 
vez permitido que ela entre, a transmiti-la às partes vizinhas (COMENIUS, 
1971, p. 97). 

 

 Observamos na escrita do pedagogo seu apreço em desenvolver suas ideias a partir de 

exemplos concretos, assim, por exemplo, compara o ser humano a várias coisas, inclusive a 

um relógio, que por ter muitas partes é delicado e precisa ser bem montando e cuidado para 

que funcione bem, bem como nós precisamos de especial atenção quando o assunto é 

educação, não só na e para a escola, mas para a vida. Segundo Comenius (2011, p. 11) para 

formar o ser humano é necessário muito esforço e vontade, e com outro exemplo, agora 

baseado na natureza, ele afirma que as mudas não tornam-se plantas se não forem plantadas, 

regadas, cuidadas, protegidas e escoradas; a madeira precisa ser cortada, aplainada, entalhada, 

polida e pintada de diversas cores para ser usada. Neste sentido, o ser humano deve ser 

cuidado em todos os aspectos para desenvolver suas habilidades naturais. 

 A segunda causa que, se reconhecida e cuidada, pode beneficiar o ensino de todos, é 

que a natureza do ser humano não deixa ser governada. Em comparação aos outros seres, 

desde pequenos nós nos diferenciamos por não permitir tão fácil dominação, “porque o 

homem não é semelhante a um animal bruto que, com movimento instintivo, se dirige para 

um objetivo determinado; ou, se são vários objetivos, são sempre limitados e a atingir sempre 

de uma maneira determinada (COMENIUS, 1971, p. 97). Esta natureza também possui o que 

Comenius denomina como a terceira causa, todos os seres humanos foram corrompidos pelo 

pecado, herdando portanto, a índole pecaminosa de Adão, “isso porque só a luz da razão é 

forma e norma suficiente de todas as coisas; mas agora, depois do pecado, estando 

obscurecida e involuída, não é capaz de expandir-se livremente; e aqueles a quem caberia a 

sua libertação estão inibindo-a cada vez mais” (COMENIUS, 2011, p. 60). 

 A última causa para que o totalmente seja possível está no problema dos maus 

exemplos dos costumes e das opiniões já presentes no mundo e nas relações de cada ser que o 

adentra. Comenius insiste mais uma vez, como percebemos em “A escola da infância”, que se 

desde pequenas as crianças forem ensinadas, mais facilmente esses maus exemplos serão 

extinguidos: 

[...] tudo o que elas veem os outro fazerem, elas querem copiar. [...] Tão logo 
ficam adultas, não é de se admirar que as pessoas frequentemente se 
esqueçam de que as crianças imitam aquilo que veem nos outros e se 
excedam, pois também os discípulos começam pelo erro e nossa natureza 
está, por si mesma, inclinada ao mal (COMENIUS, 2011, p. 54). 
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 Percebemos que Comenius preocupa-se bastante com esse quesito visto seu empenho 

em tratar das “sementes da sabedoria, dos costumes e da piedade” nos capítulos V, VI, X da 

Didática Magna, no capítulo III da Pampédia e no IX da A escola da Infância. Assim, o 

pedagogo preconiza que essas influências sejam tratadas esforçadamente pela família e que, 

depois do ingresso na escola, isso seja feito com zelo pelos pais e pelos mestres para que essa 

perversão dos costumes não tome conta das crianças, tornando-a ociosa e impossibilitada de 

aprender: 

Realmente, é pela corrupção da natureza que os males medram com maior 
facilidade e vigor; por isso, é preciso lançar mão de todos os meios para 
afastar os jovens das ocasiões em que podem ser corrompidos, tais como as 
más companhias, o palavreado obsceno, os livros inúteis e fúteis e o ócio, 
para que os espíritos não aprendam a agir mal por não terem o que fazer e 
não se tornem preguiçosos, em coisas sérias ou divertidas, e nunca os deixar 
ociosos (COMENIUS, 2011, p. 269). 

 

 Portanto, segundo Comenius, quando se reconhece essas quatro causas e luta-se para 

que elas sejam eliminadas ou diminuídas, a verdadeira educação para todos torna-se, além de 

possível, fácil também. Mesmo com esta afirmação da possibilidade e facilidade de poder 

educar a todos totalmente, Comenius não se mostra um sonhador distante da realidade, ele 

reconhece que “assim como é fácil encontrar um remédio para um mal tão grave, isso fosse 

igualmente fácil de empregá-lo” (COMENIUS, 1971, p. 101).  

 Neste sentido, percebemos o esforço de Comenius em reconhecer os caminhos e 

obstáculos para a concretização de seu projeto pampédico e, mesmo assim, apresentar os 

meios para sua realização. Como já citamos e expomos por meio de uma tabela no início do 

capítulo, o pedagogo acredita que para cada esfera da tríade pansófica se faz necessário seu 

personagem/objeto para que ela seja executada: todos: panscolia; todas as coisas: pambíblia; 

totalmente: pandidascália. Entendamos melhor cada termo, mesmo que de forma mais 

abrangente. 

 Para que todos sejam educados, apresenta-se o termo panscolia, no qual devam ser 

criadas escolas em toda a parte, e assim, o acesso seja difundido ao alcance desde os mais 

pobres aos mais ricos, pois “interessa que esse santo costume não só seja mantido, mas 

reforçado, de tal modo que em cada comunidade humana bem organizada (cidade, região ou 

aldeia) seja aberta uma escola para servir de lugar de educação comum da juventude” 

(COMENIUS, 2011, p. 84). No entanto, as escolas não podem apenas limitar-se ao prédio em 



 

75 

si, ela deve procurar regenerar o ser humano e ser, verdadeiramente, esse meio, pois ao 

olharmos para a história, muitas já existiram, por vezes desorganizadas ou ruins, mas para ele 

a escola deve ser um “jardim de delícias” (COMENIUS, 1971, p. 104). O pedagogo preconiza 

a importância de se criarem escolas “onde quer que viva qualquer conjunto de famílias” 

(COMENIUS, 1971, p. 111), ou seja, 

de se estabelecerem por toda a parte tais escolas públicas: para se conseguir 
que, por toda a parte, haja abundância de homens bem instruídos. Com 
efeito, se os homens crescem sem cultura, crescem como árvores selvagens, 
como silvas, como ortigas, como espinheiros; se devem crescer como 
árvores de jardim e como árvores de fruto, devem ser plantados, regados e 
podados com carinho. “Naqueles povos onde estão difundidas as escolas e as 
letras, as crianças aprendem, sabem e compreendem mais que os velhos dos 
outros países”, escreveu não recordo quem. Se isto é verdade, deve, portanto, 
fazer-se com que, criando escolas por toda a parte, aumente, em todos os 
povos, o número daqueles que aprendem, sabem e compreende; e obter-se-á 
o que se pretende (COMENIUS, 1971, p. 115). 

 

 Mais uma vez Comenius, para explicitar como deve ser a divisão da escola, faz uma 

analogia com a natureza,a agora a partir das épocas do ano, reconhecendo que ela não se 

inicia apenas na escola formal, mas surpreendentemente, vai desde concepção e gestação da 

criança até a velhice, demonstrando que o aperfeiçoamento é gradual . Vejamos: 

I. Escola da formação pré-natal, que tem uma estreitíssima analogia com o 
início do ano e com o mês de janeiro. 

II. Escola da infância, análoga a fevereiro e a março, em que as árvores 
abrolham. 

III. Escola da puerícia, análoga a abril, em que as árvores se cobrem de 
flores. 

IV. Escola da adolescência, análoga a maio, em que começa a formar-se 
todos os frutos. 

V. Escola da juventude, análoga a junho, que faz amadurecer os frutos e a 
searas, e põe já em circulação os frutos mais precoces. 

VI. Escola da idade adulta que tem analogia com os meses de julho, agosto, 
setembro, outubro e novembro, nos quais se recolhem frutos de todo o 
gênero e se preparam para o inverno que se seguirá. 

VII. Escola da velhice, que analogia com dezembro, fechando o circuito do 
ano e completando todo o processo (COMENIUS, 1971, p. 110). 

VIII. Escola da morte: a arte de morrer bem e santamente, digna de 
meditação e contemplação de todo o homem piedoso (COMENIUS, 1971, 
352). 
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 Comenius evolui quanto à divisão das escolas, antes com a Didática Magna, propõe 

apenas quatro escolas: a materna, a vernácula, a latina e a Academia. O pedagogo havia as 

restringido ao aspecto do ensino, a partir da Pampédia, desenvolve oito escolas, no sentido de 

universalizar a educação que não se atém apenas num local, mas que acontece durante toda a 

vida: 

Fica evidente que as escolas da segunda obra abrangem a totalidade da vida 
humana. É o espírito universalista comeniano que busca se concretizar na 
prática escolar. Dentre as oito escolas, Comênio concede destaque especial 
àquelas que ele denomina públicas: escola da puerícia, escola da 
adolescência e a escola da juventude (GASPARIN, 1994, p. 124). 

  

 Para que sejam educados em todas as coisas, se faz necessária a utilização de livros, 

ou como o pedagogo prefere denominar, a pambíblia, isto é: 

uma inteira provisão de livros destinados à cultura universal e elaborados 
segundo as leis de um método universal. Portanto, bibliotecas cheias? 
Vulgarmente, pensa-se que para alguém se tornar sábio deve ler muitos 
livros e como não pode haver suficiente abundância deles, só poucos 
poderiam chegar à sabedoria. Mas Deus entregou-nos apenas três livros, 
suficientes para tudo: o mundo, cheio de obras, em torno de nós; a mente, 
cheia de razão, dentro de nós; a Revelação, feita com palavras e narrada na 
Sagrada Escritura, antes de nós (COMENIUS, 1971, p. 123).  
 

 Este pensamento de Comenius é importante, pois faz com que suas propostas de livros 

sejam bastante interativas e práticas. Suas sugestões de ensino, a partir de livros com imagens 

e de um método que envolve o aluno a fim de descobrir tudo que é essencial no mundo, são 

reconhecidas na revista da UNESCO (1957, p. 14): 

Los manuales escolares son concebidos con el mismo espíritu. Comenius ha 
redactado dos manuales de una importancia capital: Janua Linguarum 
Reserata y Orbis Pictus. Es conocido el éxito de Janua Linguarum, si bien 
no es, como se piensa con frecuencia, el primer manual escolar ilustrado. 
“Es una pintura y nomenclatura de todas las cosas fundamentales del 
mundo como así también de las acciones más importantes de la vida”. El 
autor ha “embellecido y llenado de pinturas” esta “abreviatura del mundo” 
que contiene nomenclaturas y descripciones de mil y una cosas. Sus 
grabados representan todo lo esencial que existe en el mundo visible y en el 
mismo orden que en Janua Linguarum. A cada título, corresponde una 
ilustración. 

 

 Comenius, verdadeiramente, inovou com suas propostas diferenciadas para os livros 

didáticos. Segundo o pedagogo (COMENIUS, 1971, p. 125), os livros devem ser breves, 
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expondo a verdade com solidez e elaborados por um método atraente e divertido, “devem ser 

graduados e organicamente concatenados, quer mutuamente entre si, quer cada um em si 

mesmo” (COMENIUS, 1971, p. 128). Além disso, assim como os níveis das escolas 

aumentam gradualmente, os livros também o devem proceder. No entanto, mesmo em uma 

dessas escolas, nas classes há crianças com diferentes ritmos e para cada um os livros devem 

proporcionam o ensino adequado à fase correspondente, tal como Comenius coloca 

(COMENIUS, 1971, p. 126), “I. dos principiantes; II. dos adiantados; III. dos mais 

adiantados”. 

 Outro importante requisito que um bom livro deve ter para Comenius é ser 

panmetódicos, ou seja: 

deverá ser inteiramente pansófico, inteiramente pampédico, inteiramente 
panglótico, inteiramente panotórtico. Pansófico: que oferece a medula de 
toda a sabedoria plena, cada um segundo o seu grau, mais concisamente ou 
mais difusamente. Pampédico: servindo a todos os espíritos em tudo, e 
também cada um segundo o seu grau. Panglótico: traduzível em todas as 
línguas dos povos, dada a facilidade do seu estilo simples. Panortótico: que 
serve eficazmente para prevenir ou para corrigir as corruptelas das coisas, 
também cada um segundo o seu lugar e o seu mundo (COMENIUS, 1971, p. 
130). 

 

 Praticamente, tudo o que pretende contemplar a tríade pansófica de Comenius está 

inter-relacionado. Assim, o termo “pan” está presente frequentemente em suas propostas. Por 

último, para que a educação de todos em todas as coisas e totalmente ocorra, apresenta-se o 

termo pandidascália,  

dos cultores universais dos engenhos, dos mestres pampédicos, que saibam 
ensinar a todos todas as coisas totalmente; da sua necessidade e dos seus 
requisitos. [...] Um professor pampédico que sabe formar todos os homens 
em todas as coisas que aperfeiçoam a natureza humana, para tornar os 
homens totalmente perfeitos (COMENIUS, 1971, p. 147). 

  

 Segundo Comenius (1971), esses professores deveriam respeitar seus alunos e, com 

dedicação, preparar e ensinar aulas divertidas e diversificadas para que atendessem os 

diferentes ritmos de aprendizagem. Algumas qualidades são necessárias para que, dentre 

aqueles que almejam ser professor, realmente o possam ser. O pedagogo elenca que precisam 

ser piedosos, honestos, dignos, diligentes e prudentes, pois seu objetivo principal é 

restabelecer aquilo que foi perdido e que faz o ser humano esquecer-se de sua missão na 

sociedade. 
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 Portanto, reafirmando a ideia do pedagogo que, se retirarmos e tratarmos dos 

obstáculos, todos alcançarão seu objetivo na humanidade, tornando-se seres pansófos, isto é: 

I. Entendam as articulações das coisas, dos pensamentos e das palavras. 

II. Entendam os fins, os meios e os métodos de agir de todas as coisas (das 
suas e das dos outros). 

III. Nas ações (assim como nos pensamentos e nas palavras), que se 
difundem e confundem de vários modos, saibam distinguir as coisas 
essenciais das acidentais, as indiferentes das prejudiciais. E, 
consequentemente, saibam distinguir os desvios, próprios e alheios, dos 
pensamentos, das palavras e das ações, e estejam sempre e por toda a parte 
aptos a regressar ao reto caminho (COMENIUS, 1971, p. 41). 

 

 Segundo Comenius, se acaso todos estiverem inclusos na proposta pansófica e 

tornarem-se seres humanos pansófos, sendo universalmente e totalmente sábios, o mundo 

ficaria cheio de ordem e paz. Tal missão, talvez, seja difícil de ser realizada, por isso o 

pedagogo a apresenta como um desafio. Ela precisa começar na primeira infância, pois apenas 

quando iniciada nesta idade a tarefa poderá tornar-se mais fácil e possível. O desejo deve ser 

não só da família, mas também do governo em educar o gênero humano “deverá ser a 

urgência em plantar, podar e irrigar as plantinhas do céu, em formá-las avisadamente para que 

progridam nas letras, nos costumes e na piedade” (COMENIUS, 2011, p. 81). 

 A luta de Comenius e dos pensadores em que se baseava é incansável. Vão contra a 

maré que respeita aqueles que estão no nível mais elevado socialmente. Seu projeto para que 

todos tenham acesso à educação liga-se a sua própria vivência, onde afligido e exilado foi 

impedido de construir o ensino em seu próprio país. Assim, a educação é uma ferramenta de 

união dos povos, em vista dos mais necessitados e excluídos seja qual for a ordem de 

exclusão. Observaremos que os problemas que levantou e as soluções por ele apresentadas 

vão de encontro com muitos dos obstáculos que ainda encontramos em nossa sociedade. 

Neste sentido, o próximo capítulo evidenciará que o pensamento pansófico comeniano é 

permeado nos documentos da UNESCO. 
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4 O IDEAL PANSÓFICO E AS PROPOSTAS UNIVERSAIS DO 
DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

 Neste último capítulo, pretendemos estabelecer um diálogo entre o ideal pansófico e as 

propostas do direito à educação em vista de apresentar subsídios para averiguar a hipótese de 

nosso trabalho “Comenius e seu pensamento compõem uma das bases estruturais do direito à 

educação, como é entendido atualmente”. A reflexão ocorrerá por meio do diálogo entre as 

propostas do direito à educação previstas nos documentos da UNESCO sobre Educação para 

todos e o ideal pansófico comeniano. As bases para este objetivo serão as obras Didática 

Magna e Pampédia e a Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos de Jomtien, 1990.  

 O conceito de direito à educação perpassa a história e, com outras nomenclaturas, já 

foi discutido e proposto por inúmeros pensadores. Os indícios deixados pelo pedagogo, 

portanto, nos levaram a questionar a sua participação na construção histórica dessa estrutura. 

Assim, nos inspiramos na História da Longa Duração - já apresentada - para desenvolver o 

capítulo, visto que as ideias de Comenius emergiram de sua época e, mesmo assim, 

atravessaram séculos. Ainda que o pedagogo não tivesse o termo “direito à educação” à sua 

disposição, elaborou a proposta pansófica visando a educação de todos.  

 Dentre os direitos que o ser humano possui e são defendidos por tantos documentos 

universais, o direito à educação, talvez, seja aquele que se inter-relaciona com a maioria dos 

outros direitos. Ainda é um dos direitos fortemente debatido e buscado pelas nações, haja 

vista seu problemático alcance, mesmo frente a tantos recursos tecnológicos e políticos 

presentes na nossa atualidade: 

La deficiente calidad de la educación constituye una grave limitación del 
disfrute del derecho a la educación. La calidad en la educación es 
fundamental en la construcción de la nación y en el empoderamiento 
individual. Por consiguiente, las consideraciones sobre la calidad de la 
educación deben ser una parte fundamental de las reflexiones sobre las 
medidas que es necesario adoptar en la fase posterior a la Educación para 
Todos, centrándose en los sistemas de educación innovadores y equitativos. 
En ese proceso, como ya se ha indicado, es necesario establecer un marco 
conceptual holístico para la educación de calidad (SINGH, 2012, p. 23). 
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 Observamos que o direito à educação já era previsto a mais de sessenta anos pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU21, 1948, validando assim, sua 

exigibilidade internacional: 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito.  

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais 
ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz.  

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos. 

 

 Posteriormente, reconhecido nos Artigos 13 e 14 do PIDESC22 - Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966 - em vista do Artigo 26 da referida 

Declaração promovida pela ONU: 

Artigo 13. 1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de 
toda a pessoa à educação. Concordam que a educação deve visar ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade e 
reforçar o respeito pelos direitos do homem e das liberdades fundamentais. 
Concordam também que a educação deve habilitar toda a pessoa a 
desempenhar um papel útil numa sociedade livre, promover compreensão, 
tolerância e amizade entre todas as nações e grupos, raciais, étnicos e 
religiosos, e favorecer as atividades das Nações Unidas para a conservação 
da paz [...]. Artigo 14. Todo o Estado Parte no presente Pacto que, no 
momento em que se torna parte, não pôde assegurar ainda no território 
metropolitano ou nos territórios sob a sua jurisdição ensino primário 
obrigatório e gratuito compromete-se a elaborar e adotar, num prazo de dois 
anos, um plano detalhado das medidas necessárias para realizar 
progressivamente, num número razoável de anos, fixados por esse plano, a 
aplicação do princípio do ensino primário obrigatório e gratuito para todos. 

 

 E, em uma proposta aprimorada, o direito à educação é promovido pelas Declarações 

Mundiais sobre Educação para Todos da UNESCO, primeiramente na Conferência de Jomtien 

em 1990, depois, de forma a acrescentar e reafirmar esta, as Conferências de Nova Delhi em 

1993 e de Dakar em 2000. 

                                                 
21 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf 
22 http://www.prr4.mpf.gov.br/pesquisaPauloLeivas/arquivos/PIDESC.pdf 
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 Ainda que consideremos os referidos esforços sobre a questão do direito à educação, 

muito há que se fazer para todos, como Comenius afirma, serem educados em todas as coisas 

e totalmente. Dessa forma, notamos que o direito à educação é uma estrutura em progresso 

(BLOCH, 2001), da qual poderemos averiguar se as ideias de Comenius contribuíram para 

esse avanço e se podem ser percebidas ao lermos os referidos documentos.  

 Poderíamos averiguar a hipótese de trabalho em alguns documentos, nacionais e 

internacionais, porém, nos apoiaremos, na Conferência de Jomtien, visto ter sido a primeira 

com o objetivo de tratar da educação para todos, ser a mais completa e apresentar 

especificamente do conceito em questão. Além desses motivos, como já apontamos, a própria 

UNESCO o reconhece como antecessor espiritual (THOMAS, 1957, p. 15) da Organização: 

Algunas contradicciones aparentes no modifican la profundidad de            
obra, contradicciones que se explican por sus orígenes, su educación, su vida 
y que solamente un genio poderoso podía fundir en una vasta síntesis cuyos 
principios esenciales sobre el plan educativo y sobre el plan internacional 
permanecen de una actualidade sorprendente. [...] Butler, educador norte-
americano, afirma que su influencia sobre nuestro tiempo es comparable a la 
ejercida por Copérnico e Newton sobre la ciencia moderna, y por Bacon y 
Descartes sobre la filosofia moderna. Nosotros estamos convencidos de esta 
verdad e suscribimos tales afirmaciones. 

 

 A partir deste depoimento, percebemos quão grande é a consideração da Organização 

por Comenius, demonstrando que suas ideias utópicas não ficaram somente em seus escritos. 

Alguns pesquisadores brasileiros também reconhecem o pensamento comeniano, reafirmando, 

como é possível propor este diálogo: 

Fomos encontrar a primeira referência explícita a Comenius como teórico da 
educação, no Parecer sobre a reforma do ensino primário emitido por Rui 
Barbosa em 12 de setembro de 1882 no Parlamento Nacional. Inserida no 
parágrafo quarto, intitulado ‘Lições de coisas - método intuitivo’, encontra-
se extensa citação do ‘ilustre pedagogo húngaro’ traduzida da Schola 
Infatiae sem referência à fonte. Sabe-se que Rui descobriu Comenius, 
quando traduziu anos antes o livro de Allison Norman Calkins, Primary 
object lessons, inspirado em Comenius e Pestalozzi como o autor norte-
americano explicita no prefácio da obra. [...] em seu pouco conhecido ensaio 
sobre Comenius, escrito como complemento de uma biografia que ressalta a 
figura do educador na constituição da nacionalidade checa, então em plena 
comemoração da conquista da autonomia política, coloca-o como precursor 
da Escola Nova. No seu ensaio, intitulado Clarões por entre sombras (alusão 
explícita a Lux in tenebris), escreve Fernando de Azevedo: ‘À instrução 
passiva e verbalística, que era o espantalho dos estudantes de então (e 
quantas vezes dos de hoje!), opõe Comenius o método ativo e intuitivo’, 
acrescentando ao método intuitivo o adjetivo que daí por diante iria marcar a 
sua pedagogia. [...] em sua Sociologia educacional de 1940, onde ele se 
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refere a Comenius como ‘reformador abortado que se fez teórico 
(KULESZA, 1992, p. 58, 64). 

  

 Tal como afirma Kulesza, pesquisador especialista em Comenius, averiguamos o 

apontamento de Gasparin (1998, p. 113): 

Assim, numerosas são as suas propostas de colaboração internacional: 
projetos de paz universal, projetos de colaboração entre as igrejas, projetos 
de círculos internacionais de pesquisas eruditas, mas acima de tudo, projetos 
internacionais para a educação pública; e, finalmente, o projeto do Colégio 
da Luz, que seria uma espécie de Ministério Internacional da Educação. [...] 
Empreende, pois, um projeto de reforma universal da sociedade humana, 
através dos seguintes expedientes: 1. Unificação do saber e propagação por 
meio de uma academia internacional, ou seja, o Colégio da Luz - UNESCO; 
2. Coordenação política sob a direção de uma instituição universal - o 
Tribunal da Paz - ONU; 3. Reconciliação das igrejas, sob a égide de um 
cristianismo tolerante - ECUMENISMO.  

 

 Esses são apenas exemplos a respeito de como é possível encontrar as contribuições de 

Comenius para a nossa atualidade. De certo que o pedagogo, além do que apresentamos 

acima, arquitetou ideias progressistas não só para a sua época, mas as propôs de acordo com a 

necessidade de outros povos em outros tempos. E mesmo com a distância temporal e regional, 

percebemos que suas ideias pertencem à todos aqueles que interessam-se e lutam pela 

educação de todos. 

 

4.1 Breve retrospecto da UNESCO e da Conferência de Jomtien 

 

 

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

emergiu como mecanismo da Organização das Nações Unidas (ONU) para tornar-se a agência 

especializada na promoção da educação, cultura e ciência. Em meio a um contexto turbulento, 

de guerras e disputas políticas, que devastaram muitos países, em 1942, governantes dos 

países europeus atingidos pela Segunda Guerra Mundial se reuniram na Conferência de 

Ministros Aliados da Educação (CMAE). Em 1945, em uma Conferência das Nações Unidas, 

os governos aspiravam a criação de uma organização educativa e cultural para instituir uma 

verdadeira cultura da paz e, assim, viabilizar a reconstrução dos sistemas educativos abalados 

pelas consequências das guerras e, dessa maneira, impedir uma nova guerra mundial. Ao final 
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da Conferência, representantes de 37 países assinaram a Constituição da UNESCO, marcando 

o nascimento da Organização. Ratificada por vinte estados-membros, entra em vigor 4 de 

novembro de 1946. 

 No Ato Constitutivo da UNESCO (1945), observamos a citação que será seu lema 

oficial: “Uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, é nas mentes dos homens 

que devem ser construídas as defesas da paz”23. Assim sua missão24 consiste em contribuir 

para a construção de uma cultura da paz, para a erradicação da pobreza, para o 

desenvolvimento sustentável e para o diálogo intercultural, por meio da educação, das 

ciências, da cultura e da comunicação e informação. Por meio de conferências, projetos, 

programas, informes, publicações e periódicos25 a Organização visa cumprir a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.  

 Assim, como marco do movimento mundial para garantir a educação básica a todas as 

crianças, jovens e adultos, realizou-se em Jomtien (Tailândia) a Conferência Mundial de 

Educação para Todos (EPT) sob o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco 

Mundial. Nessa conferência, os nove países de maior população e elevado índice de 

analfabetismo - Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e 

Paquistão - firmaram o compromisso de, num esforço coletivo e valendo-se da cooperação 

internacional, promover o atendimento universal das necessidades básicas de aprendizagem 

de crianças, jovens e adultos.  

 Em nosso país, a partir de posições consensuais, constituiu-se um Plano Decenal de 

Educação Para Todos26 por meio das medidas sintetizadas da Conferência, reafirmando o 

compromisso da Constituição de 1988. Seu principal objetivo era assegurar, até 2003, o 

direito à educação à crianças, jovens e adultos, em conteúdos mínimos de aprendizagem e que 

atendessem a necessidades elementares da vida contemporânea. Essa mobilização deu-se, 

principalmente, na Semana Nacional de Educação Para Todos, realizada em Brasília, onde os 

representantes das três esferas de governo federal, estadual e municipal firmaram o 

Compromisso Nacional de Educação para Todos. 
                                                 
23 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001472/147273por.pdf 
24 A UNESCO possui uma compilação de prioridades e temas. A atual prioridade global é a Africa e seus temas 
são: Igualdade de gênero; Mudanças climáticas; a UNESCO e os jovens; Aproximação das culturas; Educação; 
Ciências Naturais; Ciências Humanas e Sociais; Cultura; Comunicação e Informação. Ver: http-
//unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700por.pdf 
25 Para consultar a seleção desses projetos, conferir o documento elaborado para a comemoração dos cinquenta 
anos da UNESCO, disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001011/101118eo.pdf 
26 Para consulta do Plano Decenal de Educação Para Todos, acessar: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001523.pdf 
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4.2 Diálogo sobre o direito à educação 

 

 

 Nesta última etapa do trabalho abordaremos propriamente o diálogo entre a tríade 

pansófica de Comenius e as propostas universais para o direito à educação baseadas na 

Declaração Sobre Educação para Todos de Jomtien. Na ocasião de nos referirmos ao 

pensamento de Comenius, optamos por preservar seus textos, assim serão apresentados, na 

maioria das vezes, em citações. 

 Logo no início da Declaração, observamos certa semelhança com as ideias 

comenianas quanto ao direito à educação, vejamos: 

Entendendo que a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais 
seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao 
mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a 
tolerância e a cooperação internacional; Sabendo que a educação, embora 
não seja condição suficiente, é de importância fundamental para o progresso 
pessoal e social (UNESCO, 1990, Preâmbulo, § 8º). 

 

 Constatamos a preocupação com o progresso pessoal e social a partir da educação, tal 

como Comenius a vê, “um dos aspectos dos mecanismos formadores da natureza, do qual é 

um dos sistemas fundamentais do desenvolvimento social” (PIAGET, 2010, p. 16). O 

pedagogo já vinha singularmente propondo isto em sua época, mesmo sendo um dos poucos 

neste empreendimento, da reforma da sociedade por meio da instrução, visto que ela 

acompanha todos durante toda a vida, não somente a partir da escola: 

Por isso, o processo não se limita à ação da escola e da família, mas é 
solidário durante toda a vida social: a sociedade humana é uma sociedade de 
educação, ideia que só encontrará sua expressão positiva durante o século 
XIX, mas que Comênio antevê desde a perspectiva de sua filosofia; daí a 
ambição desconcertante da ideia “pansófica”: “ensinar a todos e com todos 
os pontos de vista”, assim como a união fundamental do ideal educativo com 
o ideal de organização internacional (PIAGET, 2010, p. 16). 

 

 Quanto a educação para conquistar um mundo mais seguro, notamos donde surge uma 

indícios do pensamento comeniano a partir da seguinte afirmação: 

É de desejar que todos os possam viver em segurança. Importa, por isso, 
ensinar a todos como é possível que isso possa conseguir-se. Em segurança, 
isto é, na tranquilidade de um espírito honesto, nascida do uso e da fruição 
tranquila e pacífica dos bens próprios. Goza dela, no estado tumultuoso das 
coisas do mundo, não é dado a todos, ainda que muitos se defendam por 
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meio de privilégios contra as usurpações ilegais dos reis (COMENIUS, 
1971, p. 71). 

 

 Assim, observamos que o desenvolvimento do ser humano por ele mesmo e para a 

sociedade depende não apenas, mas, essencialmente, de que se ensine a todos, para que haja 

uma “fruição tranquila” nas relações sociais. As pessoas necessitam ser educadas para, além 

de construir um mundo seguro, progredirem em cultura: 

Por último, falo do objetivo da minha proposta de se estabelecerem por toda 
a parte tais escolas públicas: para se conseguir que, por toda a parte, haja 
abundância de homens bem instruídos. Com efeito, se os homens crescem 
sem cultura, crescem como árvores selvagens, como silvas, como ortigas, 
como espinheiros; se devem crescer como árvores de jardim e como árvores 
de fruto, devem ser plantados, regados e podados com carinho. “Naqueles 
povos onde estão difundidas as escolas e as letras, as crianças aprendem, 
sabem e compreendem mais que os velhos dos outros países”, escreveu não 
recordo quem. Se isto é verdade, deve, portanto, fazer-se com que, criando 
escolas por toda a parte, aumente, em todos os povos, o número daqueles 
que aprendem, sabem e compreendem; e obter-se-á o que se pretende 
(COMENIUS,1971, p. 115). 

 

 Percebemos então, que Comenius já compreendia nossa sociedade como uma 

sociedade educativa. A educação está no centro do progresso humano, mesmo não sendo a 

única condição, podemos afirmar, talvez, que seja a mais importante exigência para os seres 

humanos abandonarem a brutalidade e serem levados à uma vida que os permitam saber 

relacionar-se e desenvolver a racionalidade. Mesmo vivendo num contexto onde poucos 

tinham acesso a educação, Comenius já pressentia essa condição para o desenvolvimento 

social do homem. 

 As ideias de Comenius são, constantemente, levadas às condições universais de 

entendimento e propagação, a saber, pelo título de sua mais notável obra “Deliberação 

Universal acerca da Reforma das Coisas Humanas”, da Pampédia, que significa Educação 

Universal e de sua proposta pansófica, “grandioso projeto para a correlação e o progresso da 

ciência, que grandiloquentemente designou pelo curioso nome de Pansophia, isto é, Sabedoria 

Universal” (EBY, 1970, p. 155). Em seus escritos encontramos repetidas vezes a referência à 

universalidade da educação, observamos o título do capítulo X da Didática Magna: “A 

educação nas escolas deve ser universal” e assim notamos outro aspecto que a UNESCO faz 

ótimo uso: universalizar. O Art.3 da Declaração de Jomtien se apresenta: “Universalizar o 
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acesso à educação e promover a equidade” e logo no primeiro tópico observamos uma ideia 

bastante comum de Comenius:  

1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 
adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, 
bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. 

  

 Decerto, como vimos, a tarefa de alcançar a todos é complexa, mas segundo o 

pedagogo, eliminando os obstáculos, pode ser possível e fácil, pois acaso esse propósito fosse 

abandonado os seres humanos deixariam de serem humanos, largados a ignorância e 

rusticidade: 

Alguns pensam que o melhor remédio para a multiplicidade da natureza 
humana é a simplicidade, a qual julgam consistir em o homem atingir com 
os sentidos o menor número possível de coisas e em se eximir da multidão 
da variedade das coisas. Se fizéssemos esta opinião, consideraríamos 
necessário manter as crianças afastadas do conhecimento das coisas. Mas 
que isso não aconteça! [...] Por consequência, se se quisesse, a todo o custo, 
servir-se deste método para tornar o homem apto a ser instruído, o melhor 
seria afastá-lo de todos os objetos, ou, o que é o mesmo, privá-lo dos 
sentidos e torná-lo cego, surdo e insensível, mas isso seria fazer do homem 
qualquer coisas que já não seria um homem (COMENIUS, 1971, p. 99, 100). 

 

 Tanto na Declaração como em Comenius, universalizar a educação é, portanto, 

realmente alcançar a todos e tomar medidas para reduzir, ou melhor, erradicar (grifo da 

pesquisadora) as desigualdades, adiante as entenderemos melhor. E se alguns tem acesso à 

educação, por que não todos? A universalização da educação não é um sonho distante, mas 

algo palpável de direito de todos. O que se faz necessário é que isso seja muito bem 

organizado e respeitado: 

O que acontecerá não será nada diferente se organizarmos bem tudo o que 
diz respeito a essa nova e universal forma de instrução (não quero afirmar 
que a nossa já seja tal, mas apenas louvo o método universal) de tal modo 
que 1) com menor número de professores seja instruído maior número de 
pessoas que as instruídas com os métodos até agora utilizados; 2) essas 
pessoas sejam instruídas de maneira mais genuína; 3) com cultura refinada e 
agradável; 4) participem desse tipo de instrução mesmo os mais fracos de 
engenho e mais lentos de sentidos; 5) sejam capazes de ensinar com 
habilidade mesmo aqueles que a natureza não fez propensos ao ensino [...] 
(COMENIUS, 2011, p. 362, 363). 

  

 Comenius, apesar de utilizar nomenclaturas diferentes das usadas atualmente, 

demonstra grande sensibilidade e cuidado para com os “fracos de engenho e mais lentos de 
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sentidos”. Nisto nos remetemos à questão de “tomar medidas efetivas para reduzir as 

desigualdades” do tópico 1 do Art.3, pois é grande o número das crianças e jovens que 

possuem deficiência, talvez o grupo mais fortemente atingido pelas desigualdades. E quando 

o pedagogo traz isso à tona, denunciando em pleno século XVII que essas pessoas necessitam 

de maiores cuidados: “Quanto mais retardada e infeliz for a natureza de alguém, maior é sua 

necessidade de ajuda” (COMENIUS, 2011, p. 90), percebemos que ele está fazendo 

justamente o que diz no Artigo, está tomando medidas, mesmo que apenas apontando o 

problema, algo bastante avançado para a época. 

 A partir deste ponto de vista, para reduzir as desigualdades, observamos o quinto 

tópico do Art.3: 

5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo 
(UNESCO, 1990, Art. 3). 

 

 As deficiências físicas ou mentais não podem impedir nenhum ser humano de ter 

acesso à educação, são eles, na verdade, a prioridade quando tratamos da questão das 

desigualdades, visto o constante preconceito que ainda sofrem. Conforme Piaget (2010, p. 

28), “outro corolário é ainda mais surpreendente em pleno século XVII: é o discurso em 

defesa dos que apresentavam dificuldade de aprendizado, das inteligências naturalmente 

fracas e limitadas”. Surpreendentemente, Comenius lutava na promoção de um ensino 

prioritário às pessoas com deficiência: 

Pergunta-se: mesmo os cegos, os surdos e os deficientes devem participar 
também na instrução? Respondo: 1. Ninguém deve ser excluído da educação 
humana, a não ser quem não é homem. Por conseguinte, na medida em que 
participam da natureza humana, devem participar também da educação. E 
mais ainda, por causa da maior necessidade de um auxílio externo, quando, 
devido a um defeito interno, a natureza pode ajudar-se menos a si mesma. 2. 
Além disso, porque a natureza, quando está impedida de manifestar a sua 
força num determinado sentido, manifesta-a mais fortemente em outro 
sentido, desde que seja auxiliada (COMENIUS, 1971, p. 59, 60). 

 

 Outra questão a ser considerada quanto à redução das desigualdade está na 

universalização da educação para as meninas e mulheres. Mesmo considerando que a 

sociedade tenha evoluído quanto ao respeito e concessão do lugar da mulher no âmbito social, 

muito a que se fazer para que elas estejam libertas totalmente do preconceito: 
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3. A prioridade mais urgente é melhorar a qualidade e garantir o acesso à 
educação para meninas e mulheres, e superar todos os obstáculos que 
impedem sua participação ativa no processo educativo. Os preconceitos e 
estereótipos de qualquer natureza devem ser eliminados da educação 
(UNESCO, 1990, Art. 3). 

 

 Também neste aspecto Comenius demonstra grande preocupação e desenvolve 

especiais considerações para que esse grupo seja efetivamente educado.  

Tampouco se pode aduzir qualquer motivo válido para excluir o sexo frágil 
(para dizer algo especial sobre esse assunto) dos estudos da sabedoria. 
Também as mulheres assim como os homens, são imagens de Deus, 
participam da graça divina e do reino do século futuro; também são dotadas 
de inteligência aguçada e aptas ao saber (frequentemente mais que nosso 
sexo; também para elas, como para os homens, estão abertas as portas de 
postos elevados [...]. Por que então permitimos que se alfabetizem e depois 
as afastamos dos livros? Temos medo da sua falta de reflexão? Mas quanto 
mais ocupada estiver a mente, menor será o espaço destinado à imprudência, 
que nasce de mentes vazias (COMENIUS, 2011, p. 91).  

 

 Não menosprezando as lutas e progressos já empreitados por grupos diversos nos 

séculos que se seguiram, Comenius pode ser considerado um dos pioneiros nesta esfera. Em 

vista de seu contexto impossibilitar ainda mais essa tarefa, poderíamos até apontar que sua 

iniciativa encorajou outros pensadores e visionários da educação, dando o impulso inicial para 

que hoje pudéssemos vivenciar um mundo educacional, e diríamos até de um mundo 

profissional, com maior presença feminina. Dessa forma, surge então a missão de 

proporcionar oportunidades para as mulheres e realiza-se a luta pela eliminação dos 

preconceitos e estereótipos do Art. 3; outro quesito já abordado por Comenius: 

Em resumo, onde Deus não fez discriminação, ninguém a deve fazer, para 
que não procure parecer mais sábio que o próprio Deis, dispondo as coisas 
de modo diferente daquele que Ele as dispôs. Ora, Deus não estabeleceu 
nenhuma discriminação entre os homens em razão daquilo que constitui a 
natureza humana, pois a todos fez: 1º, do mesmo sangue (Atos dos 
Apóstolos, 17: 26) - portanto, da mesma matéria; 2º, participantes da mesma 
imagem divina (Gênesis, 1:26) - portanto, da mesma forma; 3º, criaturas do 
mesmo Criador - portanto, com as mesma causa eficiente; 4º, herdeiros da 
mesma eternidade (Mateus, 25:34) - portanto, com o mesmo fim; 5º, somos 
todos enviados à mesma escola do mundo e a todos é imposto que nos 
preparemos para a outra vida. Eis, portanto, que tudo nos é comum! Porque é 
que então não havemos de ser todos admitidos a todas as coisas pelas quais 
nos tornamos aptos para tudo? (COMENIUS, 1971, p. 48). 
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 Neste sentido, da redução e eliminação do preconceito, observamos a apreensão da 

Declaração de Jomtien (1990) quanto ao grupo dos excluídos no tópico 4 do Art. 3: 

4. Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve 
ser assumido. Os grupos excluídos – os pobres; os meninos e meninas de rua 
ou trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas rurais; os 
nômades e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias 
étnicas, raciais e linguísticas; os refugiados; os deslocados pela guerra; e os 
povos submetidos a um regime de ocupação – não devem sofrer qualquer 
tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais. 

 

 Esse grupo ressaltado pela UNESCO também é bastante afligido, visto suas 

indisposições segundo a convenção social de quem é “bom” ou “ruim” para ter acesso à 

educação. Comenius não faz uso das mesmas nomenclaturas para eles, mas faz uma 

generalização, trata dos grupos que emergem da pobreza e dos grupos que emergem da 

nobreza, fazendo um paralelo e nos mostrando que, por terem o mesmo fim, precisam do 

mesmo remédio: a educação (sabedoria): 

Mas, nem mesmo naquelas coisas que se acrescentam extrinsecamente à 
natureza humana e são seus acidentes, quis Deus que houvesse entre nós 
grandes diferenças, para que, perante as mesmas situações, reagíssemos com 
os mesmos meios. É semelhante para todos os destinos quanto ao nascer e ao 
morrer, embora, entre estes dois limites, pareça existir uma certa semelhança 
de destino. Têm as suas infelicidades e as suas desgraças os plebeus, os 
camponeses, os mendigos e os bárbaros. Têm-nas também os reis, os 
príncipes e os filósofos. Todos passam a vida a esperar o bem que deve vir, 
mas são sobrecarregados de males, se não conhecem os remédios para esses 
males, os quais remédios não podem vir senão da investigação da verdadeira 
sabedoria (COMENIUS, 1971, p. 49). 

 

 Adiante, percebemos que o pedagogo preocupa-se bastante com a divisão entre pobres 

e ricos: “devem ser confiados à escola não só os filhos dos ricos ou das pessoas mais 

importantes, mas todos em igualdade, de estirpe nobre ou comum, ricos e pobres, meninos e 

meninas, em todas as cidades, aldeias, povoados, vilarejos” (COMENIUS, 2011, p. 89).  

Além disso, também inova afirmando que haja classes coletivos, contrário aos preceptores 

individuais dos mais ricos. E talvez isso aconteça porque Comenius passou por muito tempo 

em exílio pelo mundo, observando o quanto essa diferença causa impacto no meio 

educacional e impossibilita as pessoas de desenvolverem seus potenciais. Seu objetivo é que 

isso seja quebrado de uma vez por todas e que os dois grupos convivam e aprendam juntos: 

Neste momento, pode e costuma perguntar-se: nas escolas, os nobres devem 
juntar-se com os plebeus? Respondo: não faltam razões pró e contra. [...] E 
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eu proponho de dar agora início à realização daquela magnífica profecia: “O 
lobo habitará com o cordeiro; e o leopardo se deitará ao pé do cabrito; o 
novilho e o leão e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os 
conduzirá” - Isaías, 11: 6,7 (COMENIUS, 1971, p. 116, 117). 

 

 Outro aspecto donde surge extensa identificação com o pensamento de Comenius 

encontra-se no Art. 4 da Declaração de Jomtien (1990), o qual trata propriamente da 

aprendizagem. Que ela deva ser oferecida à todos, isso já atestamos, porém, nisto um 

problema se apresenta, não basta proporcionar a vaga ao estudante, sendo apenas mais uma 

matrícula, a educação deve ser verdadeiramente eficaz: 

A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento 
efetivo – para o indivíduo ou para a sociedade – dependerá, em última 
instância, de, em razão dessas mesmas oportunidades, as pessoas 
aprenderem de fato, ou seja, apreenderem conhecimentos úteis, habilidades 
de raciocínio, aptidões e valores. Em conseqüência, a educação básica deve 
estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da aprendizagem, e não 
mais exclusivamente na matrícula, freqüência aos programas estabelecidos e 
preenchimento dos requisitos para a obtenção do diploma. Abordagens 
ativas e participativas são particularmente valiosas no que diz respeito a 
garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos esgotar plenamente 
suas potencialidades. Daí a necessidade de definir, nos programas 
educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de conhecimentos e 
implementar sistemas de avaliação de desempenho.    

 

  

 Comenius, bastante preocupado como deveriam ser as escolas, os livros, os 

professores e o aprendizado de fato, gastou boa parte de sua vida desenvolvendo reflexões e 

sugestões a respeito do que seria o ideal para que todos aprendessem. Ao lermos suas obras, 

encontramos inúmeros apontamentos e advertências quanto a aprendizagem, no entanto, 

dialogaremos com aqueles que mais se assemelham com o Art. 4. Logo no início, observamos 

na primeira frase a preocupação com as oportunidades concedidas, pois só se tornam efetivas 

quando são oferecidos conhecimentos úteis. Isso pode ser notado nas seguintes ideias do 

pedagogo: 

E qual é o objetivo dessas escolas? Antes de tudo, para ensinar as primeiras 
letras, pois todos, em toda a parte, devem ser ensinados a ler e a escrever. 
Acrescento a isso as matérias necessárias para a vida, pois de modo algum se 
pode admitir que, nas escolas, a juventude se ocupe de coisas que, mais 
tarde, lhe não servirão para nada, mas é necessário que ela se ocupe de 
coisas através das quais seja introduzida nas tarefas da vida. [...] Do mesmo 
modo, a juventude escolar deve ser exercitada na escola naqueles exercícios 
que, uma vez saída da escola, lhe sejam úteis para os trabalhos sérios. 
(COMENIUS, 1971, p. 112, 113) De tudo o que se aprenda, é preciso buscar 
logo a utilidade, para não aprender nada de inútil. [...] É frequente as pessoas 
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se lamentaram - e os fatos o comprovam - de que uns poucos saem da escola 
com instrução sólida, enquanto a maioria sai apenas com um verniz 
superficial. São duas as causas: ou as escolas, negligenciando as coisas mais 
consistentes, preocupam-se com as superficiais e frívolas, ou os alunos 
esquecem o que aprenderam porque tiveram contato rápido com muitas 
matérias, sem nelas se deter. [...] Mas como o que acontece é bem diferente, 
estamos a pegar água com a peneira (COMENIUS, 2011, p. 183, 198). 

 

 Segundo o pedagogo, a escola precisa ser alegre e não se assemelhar a uma prisão para 

que as crianças sintam prazer e, assim, vivam o aprendizado. Neste aspecto aproveitamos para 

adiantar com um recorte do Art. 6, inserindo uma perspectiva que está de acordo com à 

questão da aprendizagem também do Art. 4: “A educação das crianças e a de seus pais ou 

responsáveis respaldam-se mutuamente, e esta interação deve ser usada para criar, em 

benefício de todos, um ambiente de aprendizagem onde haja calor humano e vibração”. Tal 

afirmação traduz o desejo de Comenius (2011, p. 169, 170) que a escola seja um local 

agradável, oferecendo um novo e bonito espetáculo todos os dias para que as crianças possam 

brincar e tenham alegria ao estarem nelas: 

Uma outra política, portanto: se a escola deve poder tornar-se a oficina da 
humanidade, é necessário, em primeiro lugar, que seja um local aprazível 
que inspira o amor pelo estudo e não aquelas “carnificinae” (câmaras de 
tortura) que já Erasmo denunciava em O Elogio da Loucura, e cuja 
descrição inspirará certas passagens da Didática Magna. [...] É portanto 
necessário que as escolas não se assemelhem em nada aos estabelecimentos 
penitenciários ou aos asilos. Atelier ou laboratório, a nova escola não deve 
ser nem uma prisão nem uma caserna: as condições materiais da educação 
fazem parte da educação, e é vão crer que as crianças ficarão a gostar do 
estudo em locais que lhes inspiram horror e repugnância. [...] Um local 
simultaneamente ideal e real onde as crianças gostam de viver na alegria de 
poder habitar um mundo que é, enfim, o seu, e no qual o próprio trabalho é 
um jogo (CAULY, 1995, p. 197, 198). 

 

 Voltando-nos à análise do Art. 4, constatamos, através do terceiro apontamento, mais 

um aspecto abordado por Comenius, de que as propostas de aprendizagem precisam envolver 

os educandos, pois só assim ela será garantida e permitirá que desenvolvam suas 

potencialidades: 

Mas o melhor tempero da suavidade será um método de estudo inteiramente 
prático e inteiramente atraente e tal que, por meio dele, a escola se torne 
verdadeiramente um jogo, isto é, um suave prelúdio de toda a vida. O que 
acontecerá se todas as atividades da vida forem colocadas ao nível das 
crianças, não só para que elas as entendam, mas também para que com elas 
sintam prazer, isto é, se forem traduzidas e incorporadas em objetos com os 
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quais aquela idade não pode deixar de se sentir deleitada (COMENIUS, 
1971, p. 120). 

  

 Ao pensarmos na aprendizagem das crianças, a preocupação não pode estar voltada só 

para a aprendizagem em si, deve-se compreender quem é o indivíduo que a está recebendo, ou 

melhor, quem está envolvido nesta construção do conhecimento. Comenius entende que para 

isso progredir, a escola precisa alcançar os educandos por meio daquilo que é adequado para 

sua idade, sendo assim, eles devem aprender brincando. Por isso tudo precisa ser elaborado e 

adaptado segundo suas possibilidades e o tempo necessário para a aprendizagem: 

Finalmente, faça-se menção também dos exercícios práticos porque, em cada 
escola pública, é necessário aprender todas as coisas com exemplos e com a 
prática, que são a via breve e eficaz, de preferência a aprender, por meio de 
regras, que são a via longa e difícil. [...] Com efeito, ensinar os outros não é 
senão ir à frente, com a palavra e com o exemplo, daqueles que devem 
aprender. Portanto, desde que alguém vá à frente, temos já uma escola e a 
instrução faz-se, do mesmo modo que se faz uma construção, quando o 
construtor se serve das mãos para dispor com arte as madeiras ou a 
argamassa ((COMENIUS, 1971, p. 115, 117). 

 

 E no último apontamento do Art. 4, observamos a proposta de se definir os níveis de 

aprendizagem. Esta dimensão ocupa quase que a metade da obra Pampédia, onde o autor 

expõe excessivamente quando e como devem ser as escolas pela idade e características dos 

educandos. Como já vimos, segundo Comenius a vida possui oito escolas, desde a da 

“formação pré-natal” até a da “morte”, para ele toda a vida é uma escola. Assim, as 

progressões se dão de acordo com cada especificidade alcançada e o aprendizado aumenta 

gradualmente: 

Será, portanto, muito fácil fazer com que a vida inteira seja uma escola. 
Basta simplesmente dar a fazer a cada idade apenas aquilo para que ela é 
apta, e, imediatamente, durante toda a vida, o homem terá qualquer coisa que 
aprender, e qualquer coisa que fazer, e qualquer coisa para progredir e de 
onde colher os frutos da vida. [...] Cada escola terá, portanto, períodos fixos 
para começar e terminar as aulas; e terá também períodos intermédios, 
através dos quais distribuirá o tempo, desde o começo até ao fim do ano. 
Onde isto for observado, não será inútil que cada escola pública e cada 
classe tenham o seu programa correspondente ao ritmo do ano. 
(COMENIUS, 1971, p. 109, 119) [...] Conclui-se, pois, que: 1. Todas as 
matérias de estudo devem ser divididas em aulas, de tal modo que as 
primeiras sempre aplanem e iluminem o caminho das seguintes. 2. O tempo 
deve ser bem distribuído para que, a cada ano, mês, dia, hora, seja atribuída 
uma tarefa particular. 3. A medida do tempo e dos trabalhos deve ser 
rigidamente observada, para que nada seja esquecido ou invertido 
(COMENIUS, 2011, p. 160). 
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 O aspecto dos níveis de aprendizagem é bastante desenvolvido pelo pedagogo e para 

cada uma das escolas que propõe despende de um capítulo para explicar detalhadamente o 

conteúdo e o método, além das várias advertências para que o ensino seja efetivo. Entretanto, 

nesta parte da pesquisa não é esse o nosso foco, por isso damos continuidade à análise da 

Declaração de Jomtien (1990), tomando-nos de um recorte do Art. 5: 

A diversidade, a complexidade e o caráter mutável das necessidades básicas 
de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, exigem que se amplie e se 
redefina continuamente o alcance da educação básica [...]. A aprendizagem 
começa com o nascimento. Isto implica cuidados básicos e educação inicial 
na infância, proporcionados seja por meio de estratégias que envolvam as 
famílias e comunidades ou programas institucionais, como for mais 
apropriado. 

 

 Para uma visão geral, Comenius preocupa-se tanto com esta aprendizagem que, além 

de escrever uma obra (Escola da Infância) só para contemplar este objetivo, a descreve 

afirmando que deva se iniciar desde o desejo dos pais ao decidirem conceber uma criança: 

Logo que o homem começa a formar-se, deve ser objeto de cuidados de 
modo a que se não deforme nem degenere. Portanto, logo desde a 
concepção, e atém mesmo desde o propósito dos pais, anterior à concepção, 
de procriarem o filho, até que ele esteja bem formado e seja dado à luz. Mas, 
mais ainda, depois do nascimento, na infância; e ainda mais, na puerícia, e 
com razão, pois cada vez surgem mais ocasiões para praticar o mal. 
(COMENIUS, 1971, p. 189) [...] Finalmente, é muito perigoso deixar de 
infundir no homem, dede o berço, regras salutares de vida. De fato, assim 
que os sentidos externos começam a cumprir seu papel, já não há mais 
maneira de o espírito humano voltar a inquietar-se; se já não estiver 
empenhado em coisas úteis, não poderá evitar ocupar-se com coisas vãs ou 
mesmo nocivas (COMENIUS, 2011, p. 81). 

 

 Esse empenho surge da apreensão quanto à maldade existente no mundo, relembrando 

que Comenius anseia, por meio desse projeto pampédico reformar a sociedade: “Claramente é 

demonstrado que o homem tem necessidade de uma vigilante educação desde a primeira 

infância e que a esperança de uma reforma universal das coisas humanas depende dela 

(COMENIUS, 1971, p. 200). Tal como existe esse problema, anterior ao nascimento da 

criança, se faz necessário que, o quanto antes, se ensine os bons costumes à ela para que 

possa, gradualmente e positivamente, tornar-se pansófa e, assim, ser um exemplo para o 

próximo: 
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Da mesma forma, nossas crianças poderão conhecer as coisas ao seu redor, e 
outros objetos, desde seu nascimento. Mas de que maneira? Quando sua 
tenra idade permitir, isto é, sempre que a criança puder compreendê-las por 
si mesma. [...] Que na mente das crianças que devam dedicar-se aos estudos 
sejam inculcadas as bases de uma instrução universal desde o primeiro 
momento da formação, ou seja, uma disposição tal dos assuntos que os 
estudos futuros pareçam ser apenas um desenvolvimento pormenorizado dos 
que os precederam. [...] No entanto, há três diferenças. A primeira é que nas 
escolas das crianças menores é preciso ensinar as coisas de maneira mais 
geral e mais elementar, e nas escolas seguintes, de maneira mais 
particularizada e distinta, assim como a cada novo ano uma árvore lança 
mais raízes e mais ramos, torna-se mais robusta e dá mais frutos 
(COMENIUS, 2011, p. 35, 158, 321). 

 

 De forma mais abrangente, os Artigos 7, 8, 9 e 10 da Declaração tratam das 

articulações políticas necessárias para a universalização da educação, tal como percebemos 

também no pensamento comeniano. Isso nos mostra como suas ideias utópicas estavam 

ligadas à realidade e, por isso, foram tomadas por um organismo supra nacional, a UNESCO. 

O pedagogo aponta que apenas com o apoio político suas sugestões para o plano educacional 

serão totalmente realizadas. Portanto, ao verificarmos que ele, além de tratar da proposta 

pansófica, também buscou colocá-la em prática, reafirmamos seu pioneirismo, tal como 

afirma Cauly (1995, p. 196, 197): 

Este plano sistemático de reorganização das escolas e dos liceus (da escola 
infantil à universidade) pressupõe, por parte dos estados, uma política da 
educação tornada consciente de si própria. [...] Ele é o primeiro a levantar o 
problema de uma política coerente da educação pelo Estado. As instituições 
escolares dependerão de uma administração capaz de gerir os territórios 
nacionais para este fim. [...] Mas uma reforma destas só é possível se os 
estados, assumindo que estão conscientes da necessidade de uma política 
semelhante, se decidam a dotá-la de um orçamento. [...] Ou, dito por outras 
palavras: a instrução pública representa um custo necessariamente elevado e 
seria necessário que os estados se decidissem a governar enfim os homens, 
ao invés de insistir sistematicamente naquilo que favorece o seu interesse e a 
sua glória. 

 A partir do apontamento de Cauly, notamos que a execução do plano pampédico de 

Comenius depende e muito do Estado, bem como as lutas que presenciamos atualmente. 

Reconhecemos, portanto, que o esforço pela viabilização do direito à educação na história, 

depende essencialmente, além das propostas dos estudiosos e reformadores, do poder público. 

Vejamos a proposta do Art.8: 

Políticas de apoio nos setores social, cultural e econômico são necessárias à 
concretização da plena provisão e utilização da educação básica para a 
promoção individual e social. A educação básica para todos depende de um 
compromisso político e de uma vontade política, respaldados por medidas 
fiscais adequadas e ratificados por reformas na política educacional e pelo 
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fortalecimento institucional. Uma política adequada em matéria de 
economia, comércio, trabalho, emprego e saúde incentiva o educando e 
contribui para o desenvolvimento da sociedade (UNESCO, 1990). 

 

 Recortemos a seguinte frase da citação: “A educação básica para todos depende de um 

compromisso político e de uma vontade política”. Esse foi e é o grande problema, o da 

vontade política para que se concretize o direito à educação, bem como Comenius já 

afirmava: 

Para realizá-la, será preciso contar com a autoridade e a liberalidade de 
algum rei, príncipe ou Estado, com um lugar tranquilo e solitário, com uma 
biblioteca e todas as outras coisas indispensáveis. Além disso, ninguém 
deveria opor-se a tão santos propósitos, que visam à glória de Deus e à 
salvação dos povos; ao contrário, todos deveriam desejar ser ministros da 
benegnidade de Deus, que está sempre pronta para comunicar-se a nós mais 
liberalmente, de novas maneiras (COMENIUS, 2011, p. 373). 

 

 Além das tantas diferenças entre a nossa sociedade e a de Comenius, o que 

percebemos é que a concretização do ideal “educar a todos totalmente” encontrava maiores  e 

diferentes dificuldades das que vivenciamos hoje. E, apesar de muitos avanços alcançados, é 

nítido que em nossa atualidade outras barreiras devem ser enfrentadas, mas ainda existem 

muitas. Segundo Comenius, (2011, p. 371), para as teorias não continuarem a ser teorias, é 

necessário as colocarmos em prática. Assim como na realidade do pedagogo, hoje o que 

presenciamos não procede sem auxílio político, mesmo porque esse é o meio prioritário para a 

realização e implementação de qualquer ideal na educação. 

 Por Comenius reconhecer essa questão política, seu discurso é minucioso e demasiado 

extenso ao dirigir-se, na própria Didática Magna, àqueles que detém realmente o poder. 

Observemos trechos desse discurso para compreender esse pensamento político do pedagogo: 

Venho a vós, que em nome de Deus presidis às coisas humanas, ó 
dominadores dos povos e governantes; a vós principalmente se dirigem as 
nossas palavras. [...] Peço-vos, por Cristo, suplico-vos, pela salvação dos 
nossos filhos, escutai-me! A coisa é séria, muito séria, pois diz respeito à 
glória de Deus e à salvação dos povos. Estou convencido de vossa devoção, 
ó pais da Pátria, e, se viesse alguém prometer-vos conselhos sobre o modo 
de instruir toda a juventude na arte militar, de tornar navegáveis todos os 
nossos rios e de os encher de mercadorias e de riquezas ou sobre o modo de 
conduzir o Estado e os particulares a uma maior prosperidade e segurança, 
os vossos ouvidos não somente ouviriam esse conselho, mas até lhes 
ficariam gratos por se ter mostrado tão devotamente solícito do vosso bem-
estar e dos vossos concidadãos. Ora, no nosso caso, trata-se de algo muito 
mais importante, pois mostra-se o caminho verdadeiro, certo e seguro de 
conseguir, com abundância, homens tais que, para negócios deste gênero e 



 

96 

outros semelhantes, servirão a Pátria sem fim, uns após outros. [...] se, 
repito, achamos que são sábias estas palavras quando afirmam que nada deve 
poupar para educar em um só jovem, que haverá então de dizer-se, quando 
se escancara a porta para uma cultura tão universal e tão certa de 
absolutamente todos os espíritos? (COMENIUS, 2006, p. 474-476). 

 

 Comenius escreve com certa ironia aos poderosos da época, pois se sua proposta trata-

se de como tornar o país mais rico e produtivo, todos o ouviriam. Mas por desconsiderarem 

que a educação de todos levará, mesmo depois de longos anos, consequentemente, à um 

progresso tanto humano como econômico, preferem desprezá-lo e, por esse motivo, insiste 

que a cultura seja possibilitada à todos. Neste sentido, para buscar e fortalecer o desejo de 

todos serem educados, dirige-se aos recursos humanos que podem o viabilizar, tal como 

reconhecemos no Art. 9: 

Para que as necessidades básicas de aprendizagem para todos sejam 
satisfeitas mediante ações de alcance muito mais amplo, será essencial 
mobilizar atuais e novos recursos financeiros e humanos, públicos, privados 
ou voluntários. Todos os membros da sociedade têm uma contribuição a dar, 
lembrando sempre que o tempo, a energia e os recursos dirigidos à educação 
básica constituem, certamente, o investimento mais importante que se pode 
fazer no povo e no futuro de um país (UNESCO, 1990). 

  

 Segundo esse Artigo, todos devem contribuir para a efetivação da educação, desde os 

recursos financeiros aos voluntários. Mas tratemos dos recursos humanos, visto que neste 

aspecto Comenius desenvolve especial atenção, pois segundo ele (COMENIUS, 2006, p. 472) 

ninguém deve pensar que isso não é sua obrigação, semelhantemente ao que diz o Art. 9 

“todos os membros da sociedade têm uma contribuição a dar”, trata-se de um investimento 

para o futuro do país. Assim como para o pedagogo, todos os dotados de inteligência, que 

fazem parte do gênero humano, devem desempenhar seu papel na sociedade em favor da 

reorganização da escolas, servindo à Deus, à Igreja e à Pátria. 

 Como vimos, todas as pessoas devem colaborar para esse propósito. Com efeito, a 

chave para a concretização está nos governantes. Porém, Comenius destaca alguns grupos que 

são, certamente, peças fundamentais. Essa parceria é observada também nos Artigos 7 e 10, 

que tem respectivamente por títulos “Fortalecer Alianças” e “Fortalecer Solidariedade 

Internacional”, vejamos um trecho relevante do Art. 7: 

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e 
municipal têm a obrigação prioritária de proporcionar educação básica para 
todos. Não se pode, todavia, esperar que elas supram a totalidade dos 
requisitos humanos, financeiros e organizacionais necessários a esta tarefa. 
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Novas e crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os 
níveis: entre todos os subsetores e formas de educação, reconhecendo o 
papel especial dos professores, dos administradores e do pessoal que 
trabalha em educação; entre os órgãos educacionais e demais órgãos de 
governo, incluindo os de planejamento, finanças, trabalho, comunicações, e 
outros setores sociais; entre as organizações governamentais e não-
governamentais, com o setor privado, com as comunidades locais, com os 
grupos religiosos, com as famílias. É particularmente importante reconhecer 
o papel vital dos educadores e das famílias (UNESCO, 1990). 

  

 Esses grupos apontados no Artigo assemelham-se aos destacados por Comenius: aos 

pais; aos educadores da juventude, às pessoas instruídas e aos teólogos:  

Por isso, vós, caríssimos pais, a cuja a fé Deus confiou preciosíssimos 
tesouros, as suas pequeninas imagens vivas [...] educai os vossos filhos no 
temor de Deus, preparando assim dignamente o caminho para aquela cultura 
mais universal. [...] Vós também, educadores da juventude, que com fé 
consagrais os vossos esforços a plantar e a regar as pequeninas plantas do 
paraíso, fazei sérios votos para que essas pequeninas plantas, conforto das 
vossas fadigas, se tornem belas o mais cedo possível e se preparem para 
serem úteis no máximo grau. [...] E vós também, pessoas instruídas, a quem 
Deus dotou de sabedoria e de juízo penetrante, para que possais julgar destas 
coisas e, com o vosso prudente conselho, melhorar sempre mais os projetos 
bem ideados. [...] Dirijo-me também a vos, ó teólogos, pois facilmente vejo 
que vós, com a vossa autoridade, podeis fazer muito para promover ou para 
deter a minha empresa. [...] Sejamos, portanto, também nós, filhos da luz, 
prudentes nas nossas empresa, e desejemos que as escolas nos forneçam 
alunos o mais bem formados possível (COMENIUS, 2006, p. 470-474). 

 

 Retomamos e nos voltamos novamente à proposta pansófica de Comenius de ensinar 

tudo a todos totalmente, pois o diálogo aqui realizado é uma tentativa de expressar que seu 

pensamento não é algo tão complexo e teórico como muitos acreditam. Todo trabalho 

desenvolvido pelo pedagogo gira em torno deste forte desejo de possibilitar a educação para 

todas as pessoas, desde o subtítulo da Didática Magna: que mostra a arte universal de ensinar 

tudo a todos até as explanações na Pampédia. Percebemos que muito do que é anunciado nos 

Artigos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos de Jomtien contém vestígios do 

pensamento pansófico de Comenius. 

 Bem é verdade que desde o século XVII muitos foram os acontecimentos e mudanças 

em nossa sociedade política, humana e educacional. As guerras, as invenções, os progressos 

foram muitos e hoje um novo mundo se apresenta. No entanto, reconhecemos que os seres 

humanos são os mesmos, apesar de as influências moldarem essa nova vida, e, por manterem 

a essência que é própria do gênero, tratar da educação de ontem ou de hoje é algo comum e 
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atemporal. Por isso, analisar e refletir a respeito desse assunto a partir do pensamento de 

Comenius e a Declaração da UNESCO mais uma vez nos remete a algo universal. 

 Comenius intentava, a partir destes pontos de vista apresentados e das aflições de seu 

tempo (que não são tão diferentes das de hoje), reformar a as coisas humanas: a educação, a 

política e a religião. A proposta pansófica é elaborada num esforço de renovar o que estava 

perdido. Isso nos leva a refletir a respeito das ações que nos empenhamos em realizar pela 

educação e é isso que devemos fazer e não desistir, estudar, pesquisar e trabalhar para que 

todos sejam instruídos e, assim, o mundo será melhor e mais igualitário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 

 Criador de uma proposta que universaliza a educação em conteúdo, acessibilidade, 

gênero, nacionalidade e idade, Comenius tornou-se um pioneiro e pilar fundamental na 

construção do direito à educação em nossa contemporaneidade. Nessa perspectiva, nossa 

pesquisa intentou resgatá-lo como referencial teórico neste debate. A hipótese de trabalho 

que assinalamos e tornou-se o fio condutor da pesquisa foi: “Comenius e seu pensamento 

compõem uma das bases estruturais do direito à educação, como é entendido atualmente”. 

Porém, comparar um pensamento do século XVII à um conceito que emergiu recentemente 

seria imprudente caso não nos apoiássemos em uma metodologia que compreende esta 

relação de um modo diferenciado. Assim, a História da Longa Duração forneceu o alicerce 

necessário para que averiguássemos e desenvolvêssemos tal hipótese. 

 Portanto, a partir dos pressupostos desta metodologia, tivemos como objetivo 

principal promover um diálogo entre a proposta pansófica comeniana e a Declaração 

Mundial Sobre Educação Para Todos de Jomtien da UNESCO. Optamos por essas duas 

chaves centrais, pois a tríade pansófica constitui-se o pensamento mais amadurecido de 

Comenius, dentre suas outras contribuições educacionais; e pela Declaração da UNESCO, 

visto que o pedagogo destacou-se por seu pensamento universal e tal documento é dirigido à 

todos, sendo universal como as propostas de Comenius. 

 Desse modo, antes de promover o referido diálogo, propusemos objetivos 

secundários: a) conhecer as fases da vida de Comenius em seus diferentes aspectos, 

apresentando suas influências teológicas e educacionais, suas principais obras e vivências em 

seu contexto histórico; b) compreender seu pensamento educacional e c) explicitar sua 

proposta pansófica. Para contemplar os objetivos do trabalho propomos quatro capítulos e 

levantamos as seguintes conclusões: 

 No primeiro capítulo foi necessário e fundamental para a compreensão da pesquisa 

como um todo fazer uma breve explanação da opção metodológica. Apresentamos a História 

da Longa Duração para poder analisar o pensamento duradouro de Comenius. Tal postura 

guiou a construção de todo o trabalho de uma forma geral e nas especificidades de cada 

capítulo. Descobrimos que na análise do tempo histórico há uma constante dialética da 

duração, resultando numa pluralidade do tempo que mistura ontem, anteontem e outrora. 
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Segundo os autores estudados, cada estrutura encontra-se em redes diversas de tempo e ao 

definir essa multiplicidade descobrimos as relações que existem entre elas. Bem como a 

estrutura do direito à educação, promovemos uma análise para compreender as relações que 

existem entre ela e o pensamento duradouro de Comenius e no último capítulo as 

apresentamos. 

 No segundo capítulo, alicerçados nesta metodologia, conhecemos a vida de 

Comenius por meio de fases. Contrapondo as biografias tradicionais que focam datações e 

eventos, arquitetamos uma narrativa em que os fatores, sentimentos e episódios da vida de 

Comenius estivessem entrelaçados, onde o eixo fosse a caracterização como pedagogo e 

reformador universal. Propomos quatro fases, não com propósito de ruptura, mas para um 

melhor entendimento de sua formação como um protagonista na defesa da educação de todos 

através de suas múltiplas experiências. 

 Alguns acontecimentos se destacam, sem os quais Comenius não teria desempenhado 

este papel fundamental na educação: formação religiosa pelos Irmãos Morávios; primeira 

educação fornecida pelos Irmãos; patrocínio para estudar em Herborn e Heidelberg e seus 

influentes professores; as vicissitudes da Guerra dos Trinta Anos e da Reforma Protestante, 

ocasionando seu exílio até a chegada de sua morte; as tentativas de reforma educacional em 

vários países; o apoio para a publicação de suas obras, entre outros. As vivências e 

oportunidades que Comenius teve no decorrer de sua carreira moldaram seu pensamento 

educacional e nos fizeram compreender a profundidade da sua contribuição relacionada ao 

direito à educação. 

 No terceiro capítulo pudemos conhecer detalhadamente a tríade pansófica “omnes, 

omnia, omnino”, explicitada especialmente na Pampédia, parte da obra Deliberação 

Universal Acerca da Reforma das Coisas Humanas. Tal proposta de Comenius foi a mais 

sólida de sua carreira, evoluindo ao passo que vivenciava suas experiências. Desde seu 

aprendizado na Escola dos Irmãos até Heidelberg, de sua estada na Morávia até o exílio em 

Amsterdam, seu pensamento educacional progrediu para o sentindo universal. Inicialmente, o 

pedagogo só avistava sua própria pátria, mas, na medida em que viajou e se exilou em outros 

países, reconheceu que os problemas que enfrentava estavam por toda a parte e que sua 

proposta precisava abranger a todos para realmente mudar a sociedade em que vivia.  

 Constatamos que para Comenius a) omnes significa todos, tal designação buscava 

atingir não só alguns ou um grupo que seria o correto sob essa nomenclatura, descobrimos sua 

visão avançada para a época, pois para o pedagogo não se devia excluir ninguém, todo o 
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gênero humano tem direito ao mesmo caminho visto que são iguais em sua natureza divina, 

“numa palavra, todo aquele que nasceu homem27”; b) omnia significa todas as coisas, para 

que todos saibam agir em qualquer circunstância com os instrumentos que o gênero humano 

já possui - a instrução, a virtude e a piedade; c) omino significa totalmente, a educação deve 

ser total, não superficial e aparente, mas tão profunda e real que se torne duradoura e todos 

sejam capazes de viver em liberdade e segurança. 

 No quarto capítulo identificamos, na Declaração de Jomtien, vários pressupostos que 

já tinham sido apresentados pelo pedagogo em sua época. Há uma íntima ligação entre os 

princípios que dirigiram Comenius e a UNESCO: a busca pela paz onde a educação é o 

elemento essencial para a igualdade social. Por essa mesma razão, como já afirmamos, a 

Organização reconheceu em Comenius o seu antecessor espiritual, ou seja, quando ela não 

existia, o pedagogo já assumia tais ideais. Sua tríade pansófica, nesse sentido, contém 

questões centrais para o debate a respeito do direito à educação representado pela UNESCO.  

 Retomamos, portanto, as relações apresentadas no quarto capítulo que nos mostram 

porque podemos afirmar que o pensamento de Comenius compõe uma das bases estruturais 

do direito à educação expressos na Declaração de Jomtien:  

 

a) fornecer a educação para motivar o progresso pessoal, social e cultural e conquistar 

um mundo mais seguro e tolerante; 

b) promover e universalizar a educação básica à todas as crianças, seja qual for o 

gênero, etnia, idade ou nacionalidade;  

c) oferecer qualidade e garantir o ensino dos grupos excluídos para eliminar os 

preconceitos e estereótipos impeditivos, tais como o nível socioeconômico, o gênero e a 

regionalidade; 

d) contemplar e atender as necessidades das pessoas com deficiência, sendo que nem 

deficiências físicas ou mentais devem impedir o acesso à educação;  

e) estabelecer escolas em todos os lugares que sejam de qualidade e não se considere 

apenas quantidade;  

f) organizar o plano de ensino sob níveis de aquisição do conhecimento de acordo com 

avanços graduais respeitando as fases e ritmos dos alunos; 

                                                 
27 COMENIUS, J.A. Pampaedia: educação universal. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1971, p. 38. 
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g) considerar que a educação inicia-se desde o nascimento, a vida toda faz parte do 

processo educacional, por isso investir na primeira infância é fundamental; 

h) reconhecer que, apenas com o apoio político, a universalização e oferecimento da 

educação à todos será possível. 

 

 Esses apontamentos são apenas exemplos de convergências entre o pensamento de 

Comenius e a Declaração de Jomtien. Demonstraram indícios para que averiguássemos sua 

presença na construção do conceito de direito à educação, evidenciando que o pensamento 

comeniano serviu de fonte inspiradora para UNESCO. Portanto, tal reflexão, expressa em 

toda a pesquisa e, especificamente, no último capítulo, confirmou nossa hipótese de trabalho. 

 Mesmo diante de fracassos ao tentar colocar na prática seu plano pansófico em alguns 

países, as contribuições do pedagogo nos mostram quão incisivo e insistente foi Comenius na 

luta pela educação universal, como afirma a poetisa Emily Dickinson28: “a água se aprende 

pela sede; [...] a paz pela luta que se teve”. E foi assim que Comenius aprendeu e adquiriu 

esse espírito reformador, suas proposições emergem de uma vida permeada por injustiças, 

exílios e diversas experiências no campo educacional. 

 Reconhecemos e não menosprezamos que muitos são os participantes da construção 

dessa estrutura que ainda evolui a cada dia. No entanto, nossa pesquisa forneceu fundamentos 

para que pudéssemos afirmar que Comenius tem sua participação nas camadas históricas do 

direito à educação. Indubitavelmente muitas são as contribuições do pedagogo e ainda há 

muito que se pesquisar sobre Comenius, assim como sobre o direito à educação. O 

pensamento comeniano é vasto e diversificado, portanto, torna-se evidente que outros recortes 

e diferentes abordagens de seu pensamento devam ser promovidos para que novos avanços 

sejam alcançados. 

 Nosso trabalho foi edificado com o objetivo de aproximar o pensamento de Comenius 

da construção do direito à educação, além de divulgar ao público brasileiro suas 

contribuições, pois alguns ainda o desconhecem no campo educacional, ou só o conhecem sob 

o título de  “Pai da Didática”, “Utópico” e “Copérnico da Educação”. Assim pretendíamos 

desmistificá-lo de tais adjetivos e apresentá-lo como um pioneiro na universalidade da 

educação e, também, como um visionário pela criação e veiculação da proposta pansófica, 

que até hoje faz-se presente por meio da nova concepção de direito à educação. 

                                                 
28 Trecho do artigo Constituição Brasileira, Direitos Humanos e Educação, Roseli Fischmann, 2009. 
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