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Diferentemente da imagem do animal, a imagem do demônio não aparece associada 

ao aprendiz desde a Antiguidade. Em todos os manuais de História da Educação consultados 

para esta tese, a figura do demônio surge a partir da Idade Média, com notável utilização na 

aprendizagem dos alunos entre os séculos XVI e XVIII. Entretanto, de forma alguma 

queremos dizer com isso que a noção de demônio, como uma entidade não humana ou 

estética, tenha surgido apenas nesses tempos, pois, como já afirmou Corazza (2002a, p.17), 

“Sócrates tinha – ou Platão inventou que tinha – o seu daimon particular, com quem 

dialogava”. Porém, nesse caso, este termo não se refere ao demônio cristão, mas a um 

“espírito” que nos assombra e conduz, uma disposição inconsciente, uma “natureza”, quase 

um “destino”. 

A mesma autora nos lembra que diabo vem “da tradução do satanás hebraico” que 

“significa opositor, adversário, inimigo”, enquanto o termo demônio significa “gênio, espírito, 

inteligência”. Contudo, a junção diabo/demônio “começou a ocorrer na Inquisição e 

fortaleceu-se com a invenção do inconsciente individual na Modernidade” (idem).  

Diz também que “etimologicamente o dia-bólico separa, divide, aparta. Contrapõe-se 

ao sim-bólico, que sintetiza, reúne, unifica” (idem). Isso é particularmente importante, porque 

é exatamente sob a égide dessa divisão que a sociedade ocidental produz sua existência. 

Nessa mesma direção, Vilém Flusser (2005), em seu livro “A história do diabo”, nos 

apresenta uma interessante análise, na qual inverte os sete pecados capitais a favor do diabo e 

contra Deus. Além disso, concede ao diabólico uma conotação positiva, por entender que este 

cria a Filosofia, a Arte e a Ciência. Inverte, também, a função comumente atribuída ao divino 

e ao diabólico, afirmando que “a ‘influência divina’ [é] tudo que tende para a superação do 

tempo [e a] ‘influência diabólica’ é tudo aquilo que tende para a preservação do mundo no 

tempo” (p. 23). Enquanto o divino – desejoso de transcendência – dissolve o tempo e o lança 

às chamas para salvá-lo, o diabólico não quer dissolvê-lo, e sim protegê-lo, através das 

descobertas. Logo, diz-nos Flusser, o diabo toma a ira, por exemplo, como a luta pela 

liberdade ética do homem nesse tempo, e não como um sentimento que contraria um Deus 

imaginário. 

Seja como for, o diabo será tratado nesta tese não como uma abstração qualquer, mas 

como uma relação de força que os mestres mantinham com os aprendizes, a fim de, 

inicialmente, afastá-los das seduções pagãs; depois, evitar os prazeres da carne e o ensino das 
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línguas latina e grega; e, por fim, evitar a ignorância1. Assim, não faremos, necessariamente, 

uma história do diabo, e sim das aparições diabólicas no campo pedagógico.  

Da mesma forma que procedemos com a figura do animal, tentaremos mostrar, 

brevemente, como as relações de forças “demoníacas” são responsáveis pelo aparecimento da 

figura do demônio associada aos aprendizes, isto é, como elas foram, ou ainda são, objetos 

discursivos ou significantes importantes que ajudaram a construir, em geral, a figura do 

aprendiz e, em especial, a do aprendiz demoníaco. Porém, não criaremos para isso categorias 

especiais para diferenciar essas forças, seja no que concerne às seduções pagãs, aos prazeres 

da carne e à negação das línguas, por entendermos que elas são, no fundo, uma única e mesma 

coisa: a deformação do prazer, característica herdada da paidéia cristã.  

Diante desses esclarecimentos, vamos nos concentrar, pois, na mais fundamental 

insistência cristã: eliminar as seduções pagãs. Assim, de início, arriscamo-nos a dizer que a 

Igreja, para alcançar esse objetivo, introduziu a imagem do demônio nas relações 

pedagógicas.  

Cabe aqui, esclarecer que denominaremos tal imagem de “demônio pedagógico”, que 

será entendido, primeiramente, como uma noção vaga, pois sabemos que o demônio ou o 

diabo não comporta qualquer conceito cientifico, e ultrapassa qualquer dogma religioso, 

político ou cultural. Ele pertence, como diz Corazza, “a toda a humanidade, tanto a crentes 

quanto a não-crentes” (idem, p. 15). Depois, ele pode ter muitas faces, pode estar contra ou 

favor de Deus, contra ou a favor do povo, contra ou a favor dos estudantes. Pode ser também 

uma abertura infinita de possibilidades que visa aprisionar o Fora, aquilo que o discurso não 

tolera livre, no ócio, na devassidão, na perambulação, na anormalidade, enfim, à toa, na anti-

regra.  

 

A PERSEGUIÇÃO ÀS SEDUÇÕES PAGÃS 

 

 

Como sabemos, o paganismo cultuado nos tempos anteriores e durante a ascensão das 

religiões monoteístas – mesmo depois da implantação do cristianismo – não desapareceu de 

                                                 
1 Se pudéssemos mapear minimamente as referidas seduções, poderíamos dizer que, em termos educacionais, a 
hierarquia foi a seguinte: a perseguição às seduções pagãs e aos prazeres da carne teve sua forte proibição da 
Idade Média até o século XVI, constituindo-se, no entanto, em um pano de fundo permanente para a educação. A 
perseguição aos estudos das línguas fica mais evidente em dois períodos: o primeiro na criação da paidéia cristã, 
e o segundo entre os séculos XVI e XVII, em razão da Reforma e da Contra-Reforma. Por fim, a perseguição à 
ignorância se dá pela introdução das ciências a partir do século XVIII, fortemente ocorrida no século XIX em 
diante, influenciada pelo espírito do Iluminismo europeu.  
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imediato. Segundo André Aymard & Jeannine Auboyer (1994), a liquidação do paganismo 

pode ter ocorrido por volta do século V da nossa era, quando o poder público colocava-se 

cada vez mais a serviço da fé.  

Se tomarmos o paganismo como um discurso que não se submete a um único Deus e 

que é afetado pelas festas e prazeres da carne, podemos dizer que o mesmo é, ainda hoje, um 

sério problema para o cristianismo. Devemos lembrar, primeiramente que, a palavra pagão, na 

acepção cristã, refere-se àquele que cultua deus(es) que não o judaico-cristão; em geral, a 

“deusa” e seu cortejo. Em segundo lugar, que, atualmente, no Ocidente cristão, tais 

manifestações estão voltando com grande força, a exemplo do retorno das religiões de origem 

afro, as dos índios do Brasil e as religiões do norte da Europa, como druidas e célticas, que 

nunca desapareceram por completo. 

A materialidade da perseguição às seduções pagãs se deu, ainda na Antiguidade, 

contra a literatura grega. Este parece ter sido o primeiro plano traçado pelo demônio 

pedagógico contra o paganismo, e que permaneceu latente em boa parte da história das 

práticas educativas ocidentais. Assim, a sua tarefa começou a se delinear nas escolas cristãs 

surgidas no início da Idade Média, em torno do século VI, denominadas cenobiais (do clero 

regular, nascido nos campos) e episcopais (do clero secular, nascido nas cidades), as quais 

entendemos como as primeiras experiências efetivas de recolhimento de jovens. 

Inicialmente, essas escolas ou recolhimentos cristãos (clero regular e clero secular) 

funcionavam ora ao lado das catedrais e igrejas, ora ao lado dos mosteiros, e tinham a 

finalidade de substituir gradualmente a escola clássica, na qual, nos primeiros séculos da 

nossa era, ainda se ensinavam as literaturas grega e latina. Tais literaturas se constituíam no 

principal elemento a ser substituído ou eliminado do “ensino clássico”, a partir da tradução 

das obras – sobretudo da literatura grega – , à luz da doutrina religiosa. Tal medida preservou 

a literatura latina, uma vez que o latim era a língua oficial para ensinar as Sagradas Escrituras. 

Ao criticar esses recolhimentos cristãos, Manacorda (2002) observa que, nessa 

tradução, os sacerdotes, além de reduzir o ensino das línguas à mera adaptação doutrinária, 

ensinavam também a separação entre o dizer e o fazer. Segundo o autor, essa separação não 

existia na educação oferecida na Antiguidade às classes superiores, o que significa que as 

escolas cristãs passaram a ensinar para uns – os inferiores – o fazer, e para outros – os 

superiores – o dizer, consolidando a separação entre os que devem pensar a política e os que 

devem executar as tarefas do Estado. Tal separação, ainda segundo este autor, se tornou, na 

modernidade, o critério interpretativo de toda a História da Educação, que, a partir de uma 
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visão crítica, desmistifica a naturalização de escolas diferentes para ricos e pobres.   

Mas, para além desse critério interpretativo, existe um outro aspecto, talvez mais sutil, 

a ser observado, qual seja, quem quiser entender a História da Educação ou a “tarefa do 

demônio pedagógico”, deve ter em vista que o que o cristianismo passou a ensinar aos 

estudantes – pobres ou ricos -, foi uma equação que pretendia tornar homens fortes, guerreiros 

e desbravadores em fracos, covardes, temerosos ou submissos a um rei, a um dogma, a um 

único deus; ensinava a todos o medo, a dizer não à guerra e aos vários e variados cultos; 

ensinava-se, enfim, a inércia, mas também a alavancar a tão sonhada e requisitada sociedade 

civilizada.  

Antes de avançarmos na Idade Média propriamente dita, queremos assinalar que 

mesmo antes dos primórdios do cristianismo, o imperativo de afastar os aprendizes das 

seduções pagãs ou simplesmente da literatura grega já era uma premissa romana. Os romanos, 

na figura dos legisladores, dos senadores e mesmo dos sacerdotes, já haviam impedido a 

gramática e a retórica gregas em suas escolas. 

Quando Roma nem sonhava em ser cristã, os romanos resistiram à aculturação grega e 

alguns motivos foram apontados por Manacorda (2002). Um deles era o de impedir que seus 

filhos estudassem nas escolas do ócio, típica dos gregos atenienses e, portanto, incompatível 

com natureza rude dos homens romanos. Um senador, citado por Manacorda (2002, p. 82), de 

nome Suetônio, dizia: “Fomos informados também que esses tais [professores] se dão o nome 

de retores latinos e que em suas escolas os jovens passam o dia inteiro em ócio”.  

Outro motivo dessa resistência, ainda segundo o mesmo autor, é que na medida em 

que os nobres se helenizam rapidamente, os plebeus cultuavam o aprendizado grego. Além 

disso, outros autores, que não os preferidos Cícero e Sêneca, entravam em cena, como mestres 

de retórica latina.  

Ademais, mesmo depois que a escola grega se “instalou” em Roma – como forma de 

escravizar os gregos capturados em guerra -, surgiu outro motivo, que consistia na 

necessidade de separar o tipo de literatura usada por um e por outro, a fim de garantir que, em 

primeiro lugar, os filhos dos romanos não passassem a ganhar dinheiro com “aquilo que era 

indigno ensinar, mas honroso aprender” (op.cit., p. 83). Ou seja, impedir que os romanos 

exercessem a profissão de mestre de retórica como forma de prover a vida. Em segundo lugar, 

assegurar que o cidadão romano fizesse, de fato, literatura em prosa, e não em verso, como 

faziam os gregos. Com essas medidas, os romanos manteriam sua tradição de serem cidadãos 

que constroem leis firmes para a cidade, as quais, ante os acontecimentos públicos e as 
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funções privadas, “perdoavam os vencidos e dominavam os soberbos” (op.cit., p. 85).  

Resumidamente, o que estava em jogo era o fato de que, para os romanos, o modelo 

grego de escola era propício a alterar as formas e usos dos conceitos e das noções existentes 

sobre uma quantidade infinita de temáticas. Diz Vernant (2002, p. 200) que as escolas gregas 

comportavam toda espécie de versão, isto é, ensejavam uma pluralidade de conteúdos 

literários e filosóficos, e não apenas jurídico-administrativos, além, obviamente, de fazer da 

literatura (em forma de verso) uma atividade política.  

Para Manacorda (op.cit.), a literatura romana tinha no verso uma atividade artística, 

desinteressada, e não uma profissão. Como profissão, deveria ficar restrita aos excluídos da 

participação política, em especial os estrangeiros ou escravos. Nesse momento de 

helenização, Roma bania os versos por essas e outras razões, reduzindo-os a uma atividade 

indigna. Eis uma primeira forma de qualificar as seduções pagãs: impedir que a gramática e a 

retórica grega adentrasse o mundo romano. Contudo, gostaríamos de lembrar que estamos 

falando da Roma helenizada, e não da Roma cristã. Portanto, não estamos nos referindo, 

ainda, ao fato de afastar o aprendiz das seduções pagãs no sentido religioso, mas de seu 

equivalente, que era impedi-lo de cair nas seduções do ócio ateniense.  

Aqui vale abrir um rápido espaço para um esclarecimento sobre o “desprezo” pelo 

trabalho atribuído aos gregos.  

Jean-Pierre Vernant (2002, p. 65) sobre essa matéria pergunta:  

Existia o que nós chamamos de trabalho, ou seja, um comportamento, uma 
atitude geral oposta ao lazer, que possui um valor econômico, que implica a 
idéia de que o homem é produtor e que, nessa atividade produtiva, ele 
estabelece relações sociais com os outros? 

  
Vernant e Naquet (1989), no livro “Trabalho e Escravidão na Grécia Antiga”, 

respondem a essa questão da seguinte forma: o termo trabalho nem sequer existia para os 

gregos, mas nem por isso eles deixavam de exercer suas atividades laborais, que tinham um 

sentido de uso, e não de troca. Além disso, entendia-se o trabalho como uma atividade voltada 

ora para a agricultura, que gozava de “prestígio divino”, ora para o oficio do artesão, 

considerado pelos gregos como aplicação de técnicas temporais.  

Isso quer dizer, em primeiro lugar, que o trabalho no mundo antigo não tinha a mesma 

conotação de atividade produtiva – e na maior parte das vezes assalariada – que hoje lhe 

atribuímos. Em segundo lugar, a agricultura era uma atividade mais valorizada que o oficio do 

artesão, posto que ela se associava às questões divinas (terra e deuses como criadores), 

enquanto o artesão, de acordo com Vernant e Naquet (op.cit.), executava sua atividade no 
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conforto do lar. Livre das intempéries do clima, este último emprestava apenas suas 

habilidades técnicas, o que conferia a sua atividade um caráter mais mecânico, previsível e 

temporal do que divino. Por fim, o “trabalho”, entendido como oficio, é um serviço prestado a 

outro, o que equivale a uma certa forma de obediência àquele que o solicita, diferentemente 

da agricultura, que é um culto à sabedoria e ao desejo dos deuses.  

Para além da oposição agricultor/artesão, o trabalho era, para o homem grego, uma 

forma de “fabricação de si” nos diversos momentos de sua história. Portanto, para eles não 

havia trabalho, e sim diversos tipos ou maneiras de se submeter às atividades criadoras. 

Em que pese esta análise, podemos dizer que aquelas atividades que os romanos 

consideravam ócio eram, para os gregos, formas de “trabalho”, ou melhor, formas de 

intervenção na vida política da cidade. A fim de evitar que o “trabalho literário” fizesse esse 

tipo de intervenção, os romanos diminuíram o seu valor, atribuindo-lhe um status de ócio, 

vagabundagem e desordem. Na verdade, combatia-se um modo de viver que se chocava com 

o “utilitarismo” e o “legalismo” da cultura romana, formada por guerreiros, conquistadores e 

administradores. Enquanto os gregos valorizavam o pensamento reflexivo e buscavam 

respostas para a finalidade da vida e sobre o bem viver, os romanos, mais utilitaristas, 

estavam preocupados em expandir e conservar seu império. Portanto, na Grécia predominou a 

literatura filosófica e a poesia, enquanto em Roma desenvolveu-se o direito e as técnicas de 

administração. 

Assim, nem é necessário dizer que, mais tarde, a perseguição que a Roma cristã, 

dispensou à literatura grega (antiga, clássica e helenística), se deveu à ameaça que os versos 

gregos representavam à divulgação da doutrina cristã, pois, ao longo de toda a sua história, 

não vincularam seus mitos a dogmas religiosos. Ou seja, a literatura grega era muito mais 

especulação do tipo político do que certeza religiosa, o que nos leva a concordar com Vernant 

(2002, p. 198), para quem, “o crer [da ‘religião’ grega] não [era] separável do conjunto das 

relações sociais e das práticas sociais”. 

Recorrendo novamente à teorização de Vernant (op.cit) – dessa vez para esclarecer a 

função da literatura grega na religião e também na política -, podemos destacar três fortes 

elementos que constituíam a religião sem, contudo, reduzi-la a um caráter dogmático: o ritual, 

a figuração dos deuses e o culto aos mitos.  

Como ritual, tratava-se de “cumprir um certo número de atos durante o dia ou durante 

o ano, como festas que são fixadas pelo calendário, os atos da vida cotidiana, a forma como 

me alimento, como me caso, como vou viajar (...)” (Vernant, op.cit., p. 198). Porém, nesse 
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caso, embora constituíssem formas de verificar possíveis faltas (e não pecados), não havia 

espaço para a heresia, pois, no fundo, tratava-se do cumprimento de regras sociais, políticas, 

domésticas e religiosas; não no sentido religioso cristão, mas, no sentido de preservar e 

separar o que é grego do que não é.  

Como figuração dos deuses, tratava-se de preservar os ídolos arcaicos que “não são 

representativos, [são] peças de madeira mais ou menos sem forma que possuem valor sagrado 

por tudo o que representam nas mentes dos devotos” (Vernant, op.cit., p. 199). Tais ídolos 

eram peças privadas, guardadas como segredos no interior das casas das famílias e que 

emprestavam prestígio a quem os tinha. Mais tarde, vêem-se esses ídolos saírem das casas e 

irem para as ruas, pois nos momentos de revolta 

vemos pessoas tomar um destes símbolos icônicos, uma imagem, um 
xáonon, e levá-lo consigo para fora da cidade tomada pela desordem. No 
momento em que os amotinados se lançam sobre ele, mostra-lhes a imagem: 
então os outros param, absolutamente aterrorizados e desarmados, e, a partir 
desse momento, segundo contam aquelas histórias mais ou menos ajeitadas, 
a imagem vai deixar de habitar a casa daquele que a exibiu: ela se torna o 
bem comum de toda a cidade (idem). 

  
 Isso revela que as famílias eram unidas por esses símbolos icônicos e que, por ocasião 

das batalhas, os mesmos eram incorporados ao patrimônio coletivo, anunciando à cidade que 

agora todos podiam se valer de seus “poderes”. 

Por fim, Vernant (op.cit., p. 200) destaca o terceiro elemento que constituía a relação e 

entre a religião e a literatura grega e a política: o culto dos mitos. Ele conta que “a crença não 

se encontra em livros sagrados, a crença é o que se conta por meio das narrativas”. Daí citar o 

exemplo da tradição épica de Homero e Hesíodo; o caso das tragédias e comédias de Sófocles 

e Eurípedes; o caso dos diálogos de Sócrates, de Platão e outros, em forma de retórica e de 

oratória, voltados para as especulações sobre a verdade e a moralidade.  

Assim como os romanos, o clero medieval mais tarde não combateu apenas a questão 

do ócio e da “inutilidade” do fazer literário dos gregos; combateu principalmente qualquer 

visão de mundo que contradizia a sua. 

Embora os gregos tivessem seus deuses antropomorfisados, a força de suas idéias 

estava num humanismo que concebia o indivíduo como centro do universo, idéia que só iria 

se desenvolver plenamente na Europa, a partir do Renascimento. Ou seja, a crença na razão 

como força e forma de conceber o mundo era o que a Igreja mais temia, pois para a mente 

grega, tal faculdade era tão peculiar ao homem que apagá-la ou negá-la não significava 

retornar à natureza, mas fugir da natureza humana. 
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A principal oposição entre o pensamento grego e o pensamento cristão era o fato de 

que, para o primeiro o caminho da felicidade não passava pelos deuses, mas pelo próprio 

indivíduo, enquanto para o segundo vivemos no exílio e só retornaremos à bem-aventurança 

pelas mãos de Deus.  

Um outro bom exemplo da resistência da igreja à diferentes visões de mundo, foi a 

perseguição sofrida pelos trovadores provençais, que chegaram até ser excomungados, devido 

à concepção de amor fati que apregoavam. Eles foram os primeiros no Ocidente a pensar no 

amor como uma relação entre duas pessoas, e não só em relação a Deus, o que representou 

uma experiência individual contra qualquer tradição – a da Igreja em especial – e um esforço 

de afirmação do individuo. Cantavam o amor romântico, oposto à luxúria, à paixão ou a um 

sentimento religioso geral.  

As questões colocadas acima, servem apenas para ressaltar que cada povo ou grupo 

social constrói, em cada tempo histórico, suas narrativas, suas religiosidades e suas estruturas 

sociais, o que revela uma visão especifica de mundo.  

Retornando à função do demônio pedagógico na Idade Média e considerando todos os 

conflitos entre gregos e romanos e cristãos, que descrevemos acima, é óbvio que a classe 

sacerdotal – em especial os doutores da Igreja -, conhecia muito bem a literatura grega e sabia 

que longe de ser romântica e ociosa, era puro ato e prazer, afrodisia e política.  

É em razão disso que a pedagogia cristã voltou sua atenção para as narrativas, pois era 

por meio delas que se educava um estudante na Grécia. Os cristãos sabiam que, entre os 

gregos, as narrativas, através da literatura épica, poética ou helenística, divulgavam os mitos 

fundadores e inculcavam valores no interior dessa cultura. Sabiam, portanto, que as narrativas 

se constituíam num campo de lutas, numa relação de forças importante, travada no âmbito da 

aprendizagem dos estudantes. Se não sabiam, ao menos intuíam que em cada tempo grego 

havia uma forma de se divulgar as narrativas. Assim, os poetas épicos passavam sua visão de 

mundo por meio da “ficção”, os sofistas por meio da persuasão e os filósofos por meio dos 

diálogos. Os cristãos medievais, assim como os de hoje, inferiam que essas e outras formas de 

“ensinar” lutavam entre si pelo privilégio da verdade. Além disso, como assinalou Vernant 

(op.cit., p. 205), era por meio dessas lutas que, aos vencedores, “as famílias nobres lhes 

entregavam seus filhos para que [aprendessem a] serem líderes na cidade”. De maneira que a 

literatura grega sempre esteve ligada à cotidianidade e às formas pelas quais as pessoas 

acessavam o mundo e o transformavam, mas também era o meio pelo qual os gregos 

educavam os filhos para manterem seu prestígio e poder.  
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Nesse sentido, a partir da consolidação do cristianismo os sacerdotes romanos, de 

tradição helenístico-romana, tiveram que eliminar nos novos discípulos (os medievais) e neles 

mesmos (uma vez que tinham se helenizado) qualquer vestígio dessa tradição literária (grega, 

em especial). Tiveram, também, que lutar contra a tradição hebraico-cristã, que já havia se 

rebelado contra os sacerdotes helenizados, pois, afinal, não podemos nos esquecer que 

judaísmo e cristianismo também tenderam a se diferenciar, a fim de construírem tradições 

distintas. Nos termos de Manacorda (op.cit., p.122), essas tradições distintas foram de 

natureza “bíblico-evangélica”, ou seja, ambas as religiões criaram literaturas (evangelhos) 

específicas que mostravam com clareza, aos seus fiéis, a separação entre as suas narrativas e 

as narrativas gregas.  

Porém, abandonemos as lutas entre cristianismo e judaísmo, para nos concentrarmos 

neste último e afirmar que a tarefa do demônio pedagógico cristão é a de evitar as seduções 

pagãs, o que, em termos religiosos, significa substituir a guerra, os diversos cultos, os 

preceitos délficos, os ídolos e as festas pela profecia e promessa.  

 

A TRADIÇÃO BÍBLICO-EVANGÉLICA 

 

Ao que tudo indica, a tradição bíblico-evangélica é aquela que vai interrogar tanto a 

gramática grega quanto a literatura latina, em razão das mesmas, nos primeiros séculos do 

cristianismo, ainda manterem incorporadas em seus atos as falas de muitos deuses e povos 

pagãos. Ao final das contas, como afirma Rostovrzeff (1973), nesse tempo, a vitória da 

teologia cristã ainda não era completa, embora houvesse indícios que a bíblia substituía os 

livros existentes, as artes liberais e as diversas manifestações religiosas. 

Sobre essa tradição bíblico-evangélica, encontramos em Foucault (1999, p. 83) uma 

consistente análise, na qual o filósofo conclui que tanto no seu aspecto judaico como 

apostólico, a bíblia “funcionou, na maior parte dos casos, como objeção, crítica, discurso de 

oposição”. Porém, essa ênfase, digamos, revolucionária da Bíblia só aparece na segunda 

metade da Idade Média, e não nos primórdios do cristianismo. De maneira que, ao tomar a 

Bíblia como um discurso de oposição, o autor a considera, no fim da Idade Média, uma ação 

política de enfrentamento; primeiro, contra a história contada pelos reis e sobre os reis 

antigos; depois, contra as narrativas da Antiguidade que criavam a memória do presente. Esse 

acontecimento é um “discurso contra-histórico”, pois rompe com a forma utilizada pelos 

historiadores “reinais”, os quais, contratados pelos reis, contavam a história dos impérios e 
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opõe-se à história romana, que retirava dos atos cotidianos dos soberanos os exemplos a 

serem seguidos pelo povo.  

Essa tradição romana de contar a história resistiu da Antiguidade até as proximidades 

do século XVI. A partir da segunda metade da Idade Média, o discurso bíblico não mais 

utilizará os artifícios da história romana, marcada pelos exemplos heróicos dos reis ou 

soberanos e se servirá do discurso contra-histórico para consolidar essa descontinuidade, 

inaugurando a repartição binária da sociedade: 

(...) de um lado uns, do outro os outros, os injustos e os justos, os senhores e 
aqueles que lhe são submissos, os ricos e os pobres, os poderosos e aqueles que 
só têm braços, os invasores das terras e aqueles que tremem diante deles, os 
déspotas e o povo ameaçador, os homens da lei presente e aqueles da pátria 
futura (1999, p. 86). 

 
 Porém, não nos parece uma infidelidade a Foucault afirmar que esse caráter “contra-

histórico” – é certo que não tão contra assim -, pode ter aparecido ainda nos primeiros séculos 

do cristianismo; senão como um discurso, ao menos como silenciosa resistência. Nesse caso, 

basta ver a forma pela qual os cristãos realizavam a formação dos novos seguidores: estes 

eram levados a se contrapor e, no limite, a abandonar a tradição greco-romana, para, enfim, 

constituir a paidéia cristã. 

 Cambi (1999, p. 163) mostra-nos que a paidéia cristã tem como princípio a “imitação 

de Cristo” [e não do soberano], e afirma que “no século XV, Tomás de Kempis invocará 

como próprios do cristão: o ‘desprezo do mundo’, a humildade, a solidão e o silêncio, o amor 

de Deus e a consciência do pecado”.  

Se o discurso bíblico gera, desde o seu início, esse tipo de “interioridade” e de negação 

do mundo, não podemos pensar que a Bíblia só fez uso do “discurso contra-histórico” na 

mística moderna. Ele não foi, desde o início, desprovido de intenções; não foi, portanto, 

despretensioso, caridoso ou mesmo revolucionário, da forma que imaginamos. Ao agir dessa 

maneira, o discurso bíblico colocou, tacitamente, em cena, tudo aquilo que era considerado 

negativo no mundo antigo, tal como: fraqueza, tolerância e compaixão. Ao contrário do que 

comumente poderíamos pensar, isso não promoveu a paz, e sim, como nas palavras Carl 

Clausewitz, a guerra continuada por outros meios. Ao aceitarmos a premissa foucaultiana de 

que o discurso contra-histórico só se configura como tal – para impedir o discurso 

hegemônico – a partir da segunda metade da Idade Média, o que acontecia, então, no início do 

cristianismo, quando este se opunha aos discursos pagãos dos imperadores?  

O próprio Foucault responde a essa questão, quando afirma que o pano de fundo do 
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discurso contra-histórico é a luta das raças. Devemos, então, tentar compreender o que o 

filósofo tem a nos dizer sobre isso. 

Em primeiro lugar, não se deve entender a luta das raças como o discurso dos 

oprimidos, dos subjugados, mas sim como o discurso de opositores entre si e seus diferentes 

inimigos ou como diferentes e variadas formas de oposição ao poder. Depois, afirma que não 

se deve entender o termo raça no sentido biológico estável, o que só vai ocorrer bem mais 

tarde. Contudo, deve-se saber que raça não é um termo absolutamente variável, pois designa 

dois grupos que não têm nem a mesma origem, nem a mesma crença, nem a mesma língua e 

que só se unem por violência. Em terceiro lugar, a lutas das raças não coincide, inicialmente, 

com a prática da soberania, pois nos primeiros séculos da era cristã um não representava o 

outro. Só quando a luta das raças começa a interferir na história contada pelo poder – o que 

gerou o próprio cristianismo -, é que o discurso da soberania se volta contra ele e, no fim, eles 

se fundem. Por último, depois de todas as mútuas interferências entre um discurso e outro, o 

contra-histórico ganha, no fim do século XVIII, o aspecto de discurso revolucionário. 

Quanto a esse, Foucault (1999, p. 90-1) afirma que “essa idéia de revolução perpassa 

todo o funcionamento político e toda a história do Ocidente faz mais de dois séculos e que (...) 

não se pode dissociá-la dessa prática contra-histórica”. Conclui dizendo:  

Não convém esquecer, afinal de contas, que Marx, no fim de sua vida, em 
1882, escrevia a Engels dizendo-lhe: ‘Mas, nossa luta de classes, tu sabes 
muito bem onde a encontramos: nós a encontramos nos historiadores 
franceses quando eles narravam a luta das raças’ (p. 93). 

 
Em resumo, o discurso contra-histórico caminhou das luta das raças para a oposição à 

história contada pelos reis, e depois para a noção de revolução, até reduzir-se, nos séculos 

XIX e XX, ao discurso da luta de classe.  

Essa trajetória responde as nossas indagações, pois se isolarmos do discurso da luta 

das raças apenas o aspecto da origem, da língua e da violência, podemos afirmar que ele 

prevaleceu na transição do Império Romano para a Idade Média. Constituiu, portanto, uma 

oposição, ou resistência silenciosa dos cristãos aos imperadores. Nessa época, o conflito era 

disperso entre as seitas e a Igreja ainda não tinha a intenção de desqualificar os imperadores, 

pois se utilizaria, mais tarde, das mesmas estratégias administrativas para consolidar-se no 

amplo território romano.  

As diversas crenças ainda toleradas, provenientes dos mais diferentes grupos, 

operavam, nos primórdios do cristianismo, ora como filosofia, ora como religião. De acordo 

com Aymard e Auboyer (1994), os conflitos começaram aparecer quando as muitas 
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influências do epicurismo, do estoicismo e do pitagorismo começavam a ser confrontadas pela 

idéia de Providência Divina, embora ainda fossem permitidos acordos bastante amistosos. O 

fato é que, para esses autores, do ponto de vista das idéias e das práticas, filosofia e religião 

começaram a fazer empréstimos recíprocos de suas respectivas proposições, até que, afinal, 

negligenciaram as inúmeras controvérsias existentes entre si, o que, no fim do Império 

Romano, permitiu que o cristianismo encontrasse campo para se impor no cotidiano e entre os 

diferentes grupos. Esses grupos não tinham a mesma origem e nem a mesma língua, mas 

alguns interesses em comum, o que permitiu que a violência da Providência se instaurasse 

definitivamente ao longo da Idade Média. 

Portanto, no nosso entendimento, a luta das raças é uma premissa importante para a 

compreensão das razões pelas quais os cristãos passaram a evitar, num contexto mais amplo, 

as seduções pagãs, legitimando formas eficazes de recolhimento dos novos aprendizes. Dessa 

maneira, evitar as seduções se funde ou se inscreve nesse discurso da luta das raças, no qual 

se vê, muito bem costurados, o discurso religioso e o discurso pedagógico-cristão. Afirmamos 

que o discurso da luta das raças possibilitou ao discurso pedagógico – que nesse momento 

histórico era ensinar a ser cristão – a dominação de seus adversários, convertendo-os a uma 

mesma e única origem, uma mesma e única língua, uma mesma e única crença.  

No avançar da Idade Média, a Europa cristã vai, definitivamente, passar a lutar contra 

toda e qualquer forma de paganismo existente, e a luta das raças – que era uma complexa 

batalha entre cultos, dogmas e, por vezes, filosofias – parece, reduzir-se, então, à luta do 

cristianismo contra todas as outras formas de expressão religiosa, inclusive as heresias.  

Nossa inferência é que a luta das raças consistiu, no âmbito educacional, em fazer falar 

o aprendiz, através do silenciamento, tudo aquilo que era considerado demoníaco, maléfico e 

perigoso à civilização cristã. Isso pode ser confirmado, a seguir, na análise que 

empreendemos sobre as práticas educacionais do cristianismo ao longo da Idade Média.  

 

AS PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO CRISTIANISMO NA IDADE MÉDIA 

 

No início da Idade Média, como já afirmamos, os recolhimentos cristãos substituíram 

a escola do tipo clássica, proibindo a literatura grega, as seduções pagãs e os prazeres da 

carne. Essas tornaram-se as principais metas a serem alcançadas pelos aprendizes, razão pela 

qual “toda a obra da cultura antiga havia sido esquecida no Ocidente, em particular tudo 

aquilo que, da literatura grega, não houvesse sido traduzido para o latim” (Verger, 1999, p. 
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26). É também nessa época que “os membros das Igrejas passaram a reunir os alunos num 

mesmo ambiente, pondo fim à prática anterior dispersiva na qual os alunos se dirigiam à casa 

do mestre para as aulas” (Veiga, 2007, p. 19). Nota-se aí os primeiros passos do recolhimento 

dos meninos. 

Entre os séculos XII e XVIII apareceram as universidades, que não passavam, naquele 

momento, de “um agrupamento de indivíduos, alunos e/ou professores com atividades de 

estudo” (Veiga op. cit., p. 21). Nesse contexto, os sacerdotes definiam o que devia e o que não 

devia ser ensinado, o que pode ser atestado pela desconfiança que mantinha em relação a 

filosofia aristotélica e também pela criação de manuais simples de lógica, de dialética e 

retórica, em substituição as obras originais.  

O aparecimento das universidades e de outras instituições de recolhimento para o 

ensino pode ser atribuído à reurbanização européia, ocorrida entre os séculos X e XI, quando 

a ampliação de “instituições especializadas na transmissão do conhecimento e a necessidade 

de disponibilizar textos escritos compuseram o conjunto dinâmico de novas redes de 

sociabilidade em constituição” (Veiga, 2007, p. 16). 

No século XIV, a Igreja tinha todo o interesse em se manter na linha de frente da 

instrução, e por isso criava mecanismos para impedir que as aulas avulsas ministradas pelas 

comunas e pelas escolas de ofício se popularizassem. Contudo, não era mais possível refrear a 

disseminação de tais práticas e instituições, de modo que a igreja passou, definitivamente, a 

dividir com elas a tarefa de instruir as pessoas. 

Com características e finalidades diferentes, cada uma dessas escolas era alvo de 

estratégias, por parte da Igreja, para dificultar seu funcionamento.  

Para as comunas, que eram escolas laicas, inventadas pela burguesia nascente – que se 

especializaram em receber e ensinar os filhos dos comerciantes -, a forma mais severa de 

impedimento criada pela Igreja era conceder ou não a autorização para o mestre ministrar as 

suas aulas. 

No caso das escolas de oficio – sobretudo no auge de sua importância – século XIV e 

XVI -, a pior acusação da Igreja era de que não se deveria vender a “ciência”, ou seja, o saber 

herdado de Deus.  

Dessa forma, os colégios, conduzidos pelos padres, sob o pretexto de organizar a 

desordem do ensino e os estudantes, impediam a circulação de certos saberes e práticas 

(i)morais, além de justificar o recolhimento como forma de proibir a perambulação pelas ruas. 

Apesar de já existirem desde o século XIII, os colégios se consolidaram, no final da Idade 
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Média, como substitutos das faculdades e também como pré-requisito às universidades. No 

inicio, eram alojamentos ou recolhimentos que acolhiam os estudantes vindos do campo e 

mantinham uma hierarquia nas acomodações: as casas de particulares e as estalagens eram 

destinadas aos estudantes abastados, enquanto as casas de caridade ou recolhimentos 

propriamente ditos (hospitia), anexos às igrejas, eram ocupados por estudantes pobres, que 

retribuíam a hospedagem executando favores domésticos. 

No século XVI, os recolhimentos deixam de ser destinados aos estudantes pobres e se 

tornam símbolo da organização dos estudos, mesmo para os estudantes abastados. A melhor 

pista que encontramos nas informações acima é que, mesmo depois do aparecimento dos 

colégios, foi a noção de recolhimento ou de abrigo que se alastrou como a melhor forma de 

disciplinar os estudantes e controlar suas energias. Mas, o que interessa a esta tese é dizer que 

os colégios eram fortificações destinadas, assim como as demais “casas” de ensino, a eliminar 

o demoníaco, o maléfico e o perigoso. Além do mais, os colégios 

introduziram uma nova forma escolar, integrada aos processos de 
racionalização em curso na sociedade da época (...) refere-se a quatro 
inovações básicas: espaço, tempo, novas estruturas de poder e seleção de 
elementos socioculturais (Petitat, apud Veiga, op.cit., p. 31).  

 
Estamos nos referindo, evidentemente, à forma final que os colégios assumiram no 

século XVIII e à influência que exerceram na organização do ensino, o que pode ser 

claramente notado desde o século XIX, como a organização de classes, métodos de ensino, 

processos de avaliação etc. 

Retrocedendo ao final da Idade Média, mais precisamente no século XV, a caça aos 

saberes e aos alunos demoníacos fica mais evidente. É notório, pois, o acirramento da ação do 

demônio pedagógico, aos comportamentos considerados obscenos, bem como aos saberes 

considerados hereges.  

Segundo Verger (1999), os saberes inferiores, marginais ou desprezados diferem, no 

fim da Idade Média, dos saberes legítimos, aceitos ou valorizados. A língua latina ainda era 

valorizada, embora as línguas vernáculas já se desenvolvessem concomitantemente e 

vigorosamente. Desde a Alta Idade Média não mais se falava o latim em parte alguma do 

Ocidente, com a língua vernácula sendo utilizada, inclusive, na literatura. 

Contudo, a tradução da Bíblia, do latim para o vernáculo, não era bem vista pelos 

“homens de saber” – aqueles que sabiam o latim. Mesmo quando as línguas vernáculas 

ganham, de fato, um estatuto relevante – o que, segundo Verger, ocorre por volta do século 

XIV, apesar de as primeiras traduções do latim para o vernáculo terem ocorrido um século 
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antes -, elas não eliminam o latim como língua sagrada, pois este renasce “no coração das 

disciplinas escolares e de práticas, tanto orais como escritas, da vida política, jurídica e 

administrativa” (Verger op.cit., p. 32). 

Podemos dizer, com Verger, que essa separação, no fim da Idade Média, entre a língua 

vernácula – legitimada no campo da cultura – e o latim – legitimado na igreja e na escola -, 

parece inaugurar a clássica separação entre o saber ensinado na escola e o ensinado na “vida”.  

Do ponto de vista político, essa separação distinguia três grupos. Primeiro, o povo, que 

requisitava para si aquilo que era desprezado pelos clérigos: as artes mecânicas, o lucro, a 

pura fantasia e o passatempo, a experimentação e a cultura científica. Em segundo lugar, um 

grupo especifico entre o povo, formado pelos artesãos, engenheiros, arquitetos e cavaleiros, 

que desfrutavam de prestígio social, pois se acreditava que eles dominavam saberes dignos de 

serem transmitidos na relação mestre-discípulo, patrão-empregado. Porém, Verger destaca 

que, para os religiosos, os cavaleiros eram considerados os mais importantes dentro desse 

grupo, por não serem apenas homo faber, pois se dedicavam também aos exercícios físicos e 

militares, ao canto, à música e ao recital; e embora não dominassem muito o latim, sabiam ler 

e escrever. Por fim, o último grupo, formado pelos religiosos, que valorizavam o Latim, a 

Teologia, a Medicina e o Direito. Portanto, estes últimos saberes eram os únicos realmente 

valorizados no Ocidente, ao fim da Idade Média, por separarem e distinguirem os homens de 

saber ou cultos daqueles com pouca sapiência, os homens do povo.  

Já do ponto de vista metodológico, tal separação entre os saberes se caracterizava por 

um maior interesse pela forma do que pelo conteúdo. Portanto, descartava-se grande parte do 

conteúdo traduzido para o latim, pois o mesmo não tinha significado pedagógico. Porém, a 

maneira de compor o texto e de racionar era valorizada. Basicamente, o demônio pedagógico 

reduziu a dialética e a retórica ao silogismo aristotélico, técnica demonstrativa que foi 

utilizada, nesse caso, para provar a existência de Deus. Assim, a Teologia, a Medicina e o 

Direito, embora servissem para resolver as questões da vida mundana, eram considerados 

saberes de inspiração divina.  

Existe, no entanto, um outro exemplo que, embora ocorrido no início da Idade Média, 

ilustra bem essa mesma metodologia. Ele pode ser encontrado em Durkheim (1995, p. 234), 

quando o mesmo afirma: 

Assim, o meio greco-romano no qual se fazia viver as crianças era esvaziado 
de tudo quanto tinha de grego e romano para tornar-se uma espécie de meio 
irreal, ideal, povoado, é certo, de personagens que existiram na história, mas 
que, apresentados assim, não tinham, por assim dizer, nada mais de 
histórico. Não eram mais senão figuras emblemáticas das virtudes, dos 
vícios, de todas as grandes paixões da humanidade. Aquiles é a coragem; 
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Ulisses é a cautela avisada; Numa é o rei piedoso por excelência; César é o 
ambicioso; Augusto é o monarca poderoso e amigo das letras etc.  

 
Depreende-se dessa assertiva que, em toda a Idade Média, os esquemas explicativos 

dos filósofos gregos foram, em geral, preservados para serem utilizados no estudo da Bíblia – 

que consistia no comentário e no estudo sistemático do dogma -, do direito canônico e da 

moral cristã, o que servia para silenciar no aprendiz tudo aquilo que lembrasse qualquer 

vestígio do paganismo.  

Pode-se concluir, então, que os saberes considerados demoníacos eram todos aqueles 

que se contrapunham à interpretação das Sagradas Escrituras, da estrutura lingüística do latim 

e da história contada pelos reis. Verger (1999) denuncia que, se alguma brecha existia nessa 

estrutura, ela estava, no campo da diversão, quando se utilizavam os saberes da arte – leituras 

de romances de amor e de aventuras, destinadas, em geral, aos cavaleiros – como atividade 

inofensiva. Qualquer outro uso do latim, considerava-se inadmissível, afinal,  

a cultura erudita era, enquanto tal, coisa excessivamente séria para ser 
abandonada a si própria: (...) dito de outro modo, para que servem os bons 
conhecimentos se eles não dão margem a uma atividade concreta, útil tanto 
para aquele que a produz quanto para a sociedade em que se vive? (p. 56-7). 

 
Portanto, nesse momento, o que se deveria ensinar nos colégios e/ou nos 

recolhimentos era uma educação que levasse os mestres e os alunos a seguirem corretamente 

a doutrina cristã, tornando-a um saber útil aos homens. Ela serviria não somente para garantir 

o ingresso no reino dos céus, mas também no circuito dos homens de poder e saber, evitando, 

assim, qualquer aproximação com o demônio.  

 

OS GOLIARDOS E OUTROS APRENDIZES DEMONÍACOS 

 

Ignorar as vantagens do latim era sofrer, na carne, as conseqüências. Ora, ninguém 

melhor para atestar tais conseqüências do que os goliardos, um grupo de estudantes que, aos 

olhos da Igreja, se tornou a metáfora do aprendiz diabólico. 

Os goliardos, apesar de serem clérigos cristãos, eram também “estudantes vagantes, 

novos e diferentes herdeiros dos gyrovai [satanás], condenados por São Bento, não deviam ser 

hóspedes agradáveis para as cidades” (Manacorda, 2002, p.147). Contudo, não existe 

consenso sobre a origem de seu nome, pois, para alguns, este deve-se à devoção ao bispo 

Golias e, para outros, deve-se ao fato deles comerem e beberem como Golias, inimigo da fé 

cristã.  



84 

 

Alguns deles dedicavam grande parte de sua vida universitária mais aos divertimentos 

do que aos estudos, compondo cânticos que falavam de mulheres, vinhos, caça, dinheiro e 

conflitos com mestres e cidadãos dos lugares por onde passavam, muitos dos quais podem ser 

encontrados na ópera Carmina Burana. 

Os goliardos podiam se identificados pelas “vagabundagens estudantis entre as 

diversas universidades européias (...) [e pelos] temas plenos de possibilidades futuras, como 

as idéias de moral natural e de libertinagem” (Le Goff, apud Cambi, op.cit., p.185). Eles 

apareceram na Baixa Idade Média, num contexto urbano, em meio ao confronto da letárgica 

educação sacerdotal do cristianismo junto às novas formas de educação nascente, sobretudo 

das corporações. 

Em busca de “conhecimentos especializados, [os goliardos] procuram em Paris as 

artes liberais. Em Aureliano (Orleans) os autores, em Bolonha os códigos, em Salermo as 

‘pyxides’ e em Toledo, os demônios” (Bartolin, apud Figueiredo, 1983, p. 37). 

Em resumo, esses estudantes materializaram, de alguma forma, aquilo que chamamos 

de alunos demoníacos, ao se entregarem à desobediência, à devassidão, à luxuria, à 

embriaguez, à perambulação e ao ócio, em detrimento dos dogmas e dos comportamentos 

morais. O contrapondo que fizeram à utilidade da educação sacerdotal rendeu-lhes, no jogo do 

discurso sobre o estudante, as marcas morais e corporais do maléfico. 

Além dos goliardos, os manuais de História da Educação fazem menção a outros 

grupos de estudantes maléficos, como por exemplos os gnósticos citados por Mayer (1976), 

perseguidos por serem hereges e por combaterem a Teologia do Velho Testamento nos 

primórdios da Era Cristã. Embora acreditassem nos mandamentos, enfatizavam ritos de 

iniciação secretos e mágicos, saberes contrários a Deus. 

Mayer (op. cit.,) apresenta, no fragmento abaixo, sua conclusão a respeito do diálogo 

do Abade Elfrico com seu discípulo, escrito em 1005 – portanto no inicio da Idade Média -, 

onde pontua as características do aluno ideal, insinuando o seu contrário.  

A educação é serva da Igreja. Seu objetivo era inspirar os alunos, de modo 
que levassem uma vida moral e obedecessem às ordens dos líderes 
religiosos. Não era permitida a auto-expressão; atividades do lazer eram 
consideradas frívolas. O estudante ideal era o que se dedicava a uma vida de 
autonegação e sacrifício (Mayer, op.cit., p. 202). 

  
 A autonegação e o sacrifício foram as principais práticas que ajudaram os alunos a 

manterem a distância necessária as práticas ditas diabólicas. Não obstante, no epicentro desse 

campo de forças surgiam importantes rebeliões, que a Igreja logo diagnosticava como 

diabólicas, na tentativa de evitar que promovessem rupturas no pensamento hegemônico 
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medieval. Todos os recursos eram utilizados para eliminar a dúvida à doutrina, inclusive a 

proibição e a queima dos livros considerados de influência perigosa.  

O conjunto dessas experiências consolidou, no fim da Idade Média, sobretudo entre os 

séculos XIV e XV, associação do aprendiz à imagem do demônio, o que não se desvincula de 

dois importantes acontecimentos históricos: o aparecimento das comunas e do humanismo 

italiano. 

Com o aparecimento das comunas, as diferentes escolas se espalharam rapidamente 

pela Europa, e, apesar de ainda não serem públicas, recrutavam muitos estudantes aos seus 

ensinamentos. Em razão disso, criavam salas numerosas, onde se educavam não só os filhos 

dos comerciantes, mas eventualmente outros jovens. Essa situação preocupava os mais 

conservadores, que, temerosos com a qualidade dos mestres e do ensino, denominavam essas 

escolas “oficinas do diabo”. Senão, vejamos 

E já que estou falando das escrituras, é necessário que os garotos sejam 
ensinados a ler na maneira mais honesta possível. Estando, de fato, o mundo 
como está, ficarão expostos a grandes perigos se os mandas aprender com 
religiosos e clérigos: estes são tais que ‘os garotos’ pouco aprenderão. 
Antigamente com estes cresciam os bons filhos e se formavam os homens de 
bem; agora tudo é terra, que produz capim para os cavalos, fogo e outras 
coisas. Se os mandas à ‘escola comum’, onde se junta uma multidão de 
indisciplinados, malvados, difíceis, inclinados ao mal e contrários ao bem, 
receio que tu percas em um ano o trabalho de sete. E se tens um ‘mestre 
particular’, há muitas dúvidas e contradições. (Dominici, apud Manacorda 
op.cit., p. 174). 

 
Mediante o quadro social dessa época, temos que perguntar por que a imagem do 

demônio aparece na escola quando ela se torna coletiva. Provavelmente, isso ocorre quando 

não é mais possível sustentar a educação do tipo “aulas avulsas”; e de mesmo golpe, acredita-

se simplesmente que, enquanto pública, a escola propicia o aparecimento dos alunos 

demoníacos, contrários ao bem. Com isso, apresenta-se aos pais uma preocupação relevante: a 

desconfiança de que uma escola para muitos possa transformar anjos em demônios, isto é, 

seus filhos em pecadores. Verifica-se, também, que o aumento do número de escolas, e 

conseqüentemente de mestres, suscita nos pais uma outra preocupação: o cuidado na escolha 

do mestre e da instituição para os quais entregará seus filhos. Indiferentemente dessa entrega 

ser feita a um religioso, com as prerrogativas doutrinárias e morais que consagram a sua 

função, ainda assim restaria a dúvida de que seus filhos pudessem vir a ser endemoniados. 

O humanismo italiano é o outro acontecimento histórico que, suposta e indiretamente, 

associa a imagem do demônio aos aprendizes. Tal humanismo foi, ostensivamente, condenado 

pelos religiosos por recuperar a cultura clássica e utilizar a literatura grega como 
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contraposição à paidéia medieval. Diziam os padres: “assim crescem as crianças modernas 

(...) ensinando-lhes todos aqueles ignominiosos males, a que levam o estudo de Ovídio Maior, 

das epístolas, da de arte amandi, e todos esses escritos e meretrícios” (Dominici, idem, p. 

178). E completa Manacorda  

 

É a mesma linguagem de São Bernardino de Sena, homem bonachão, ou de 
Gerolamo Savanarola, homem intransigente e inimigo implacável de 
qualquer mundanidade, portanto, os estudos clássicos e da poesia, que 
esbraveja contra as insídias diabólicas escondidas nos versos dos poetas 
pagãos, cujas histórias enganadoras sobre os deuses e os homens, falando de 
amores libidinosos, estultos e obscenos, ‘escravizam ao demônio o homem 
inteiro, alma e corpo’ (op.cit., p. 178): 
 
 

São esses os indícios que pudemos levantar na história do Ocidente que confirmam a 

associação da imagem do demônio ao aprendiz. Veremos, a seguir, um pouco mais sobre a 

questão do humanismo. 

 

O HUMANISMO PEDAGÓGICO E O CONTRA-HUMANISMO 

 

Sumariamente, podemos dizer que é no decorrer do século XIV – quando o 

humanismo pedagógico2 começa a ganhar alguma notoriedade e o suplício das surras, 

pancadas e chicotadas mitigam – que os alunos passam, definitivamente, a serem xingados de 

demônio ou comparados a ele. A compensação, portanto, é evidente: no lugar das chibatadas, 

a comparação ao demônio. É também nesse momento – em decorrência desse humanismo 

pedagógico – que começa a se delinear uma espécie de “psicologia da aprendizagem”, a qual 

se refere, sobretudo, às crianças e consente com a idéia de que elas têm uma inclinação para o 

mal e outra para o bem. Quer dizer, na medida em que o aprendiz não pode mais ser surrado 

(embora ainda apanhe), ele passa a ser comparado ao demônio, através de xingamentos que 

despertam nele o medo necessário para que se comporte bem e aprenda os ensinamentos dos 

mestres.  

Ao substituir as pancadas pelas balizas demoníacas, o humanismo pedagógico admitia 

que os estudos deveriam guiar-se adequadamente por uma certa noção de “criança”, 

priorizando a idéia cristã de meninice como idade pura, e não lasciva. Nesse momento, 

                                                 
2 Cabe esclarecer que, em termos práticos, o humanismo pedagógico foi a introdução dos estudos greco-romanos 
ao ensino dos estudantes e também as tentativas de eliminar, na sua aprendizagem, as surras e as pancadas 
aplicadas pelos mestres. A ele se opunha um contra-humanismo, expressão que definia a seleção rigorosa dos 
textos clássicos destinados ao ensino, bem como uma economia dos castigos aos alunos, e não sua eliminação 
total. 
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crescem também os reclames por uma pedagogia mais serena e afetuosa. Vittorino de Feltre 

(apud Manacorda, 2002, p. 181) afirmava que: 

Não aceitava em sua escola senão poucos alunos, e eles tinham que 
demonstrar inteligência e modéstia; e aqueles que não lhe resultavam 
adequados por inteligência e por caráter, mandava-os de volta a seus pais, 
exortando-os a disciplinar a vida de seus filhos de outra forma.  

 

Os alunos haviam se tornado demônios? Capetinhas indispostos ao bem e inclinados 

ao mal? Certamente. Nos tempos de Cótalo – aquele aprendiz grego – o aluno era considerado 

um “animalzinho”, e por isso apanhava para se corrigir. Mas como tornou-se indigno bater 

nos estudantes, sobretudo, nos abastados – que no futuro próximo, poderiam ser os novos reis 

e rainhas, e portanto não deveriam saber do gosto das surras e pancadas -, restava aos mestres 

fazer com que eles compreendessem bem o lugar reservado aos alunos diabólicos e o fim que 

estes indignos – como eram denominados pelos padres da época medieval – teriam por se 

comportarem dessa forma. 

Entre os séculos XVI e XVII, a comparação ao demônio lapidou-se. Lutero passou a 

defender a criação permanente de escolas para evitar o desejo das guerras e para que as 

crianças aprendessem ofícios. Para ele, as escolas seriam uma espécie de “viveiro da cidade”, 

de onde se deveria tirar (formar) os diversos governantes que uma cidade necessita. Para isso, 

se os pais não “podem [se] privar das crianças o dia inteiro, mande-nos ‘à escola’ pelo menos 

uma parte do dia” (Lutero apud Manacorda, op.cit., p. 197). Vê-se, aí, o ressurgimento da 

idéia de cidadão da polis, tão cara aos gregos do século V a.C.  

Na visão de Lutero, era importante criar uma outra escola que não fosse mais, nem de 

longe, semelhante às escolas do passado, as quais, no fundo, só formavam um bando de 

“burros, patetas e cabeçudos” (idem). Nesse momento desejava-se, cada vez mais, associar 

escola e cidade, instrução e governo, a fim de que as crianças, ao se autogovernarem, se 

tornassem governáveis e governantes; a fim de que se tornassem homens produtivos e 

cristãos, e não improdutivos e lascivos.  

A contra-reforma também atuou sobre os estudantes, dessa vez eliminando a idéia de 

que estariam numa idade lúbrica em si, atribuindo-lhes a condição de pecadores – não por 

malícia, mas por ignorância. As travessuras escolares ou as indisciplinas em relação aos 

mestres se assemelham agora ao pecado, porém com possibilidade de perdão.  

O cuidado para com as crianças se intensifica, o que resulta na reorganização das 

escolas e na criação dos seminários, pois, afinal de contas, “a idade juvenil, se não for bem 

orientada, é levada a seguir os prazeres do mundo” (Decretum de reformatione apud 
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Manacorda, op.cit., p. 202). 

Nesse mesmo sentido, adverte-nos Tommaso Garzoni, citado por Manacorda (op.cit., 

p. 210): 

Não existe coisa mais prejudicial ao bem dos jovens do que odiar os mestres, 
fugindo da escola, especialmente pelo fato de encontrá-los terríveis e 
severos. Deixam, portanto, os pais, escondem-se na casa de parentes, ficam 
brincando atrás dos muros, rondando pelas praças, escutando os 
saltimbancos; entram nos conventos religiosos para fazer mil matérias e, 
como vagabundos, não param e não têm sede permanente em nenhum lugar, 
fugindo da escola mais do que o demônio da Cruz, e da presença do mestre 
como da cara de uma serpente.  

 
Lembra-nos também que os comportamentos inadequados, os jogos e as brincadeiras 

são, em grande parte, a causa da perdição dos estudantes, e mostra-nos a proibição de alguns: 

E sabiam as crianças que estes são seus vícios e defeitos: vozeirar nas 
escolas, quebrar o silêncio na ausência do mestre, dar socos a quem observa 
o regulamento, fazer caretas durante o coro, espiar na sala de estudo, comer 
castanhas às escondidas, brincar de pique-esconde, ou de primeiro e segundo 
com Virgílio e Cícero; brincar de trinta-e-um, fazer barquinhos de papel, 
caçar moscas e prendê-las em cartuchos de papel, caçar grilos para fazê-los 
cantar durante as aulas, trazer petecas para fazê-las voar, guardar chapinhas 
de chumbo na sacola para brincar, ficar pintando flores, fazendo pálios para 
correr, rabiscando os donatos, pintando cabeças nos guarinos, rasgando o 
Cato para não estudá-lo, mordendo aquele que o leva a cavalo, pedir toda 
hora para ir ad locum ou ad mictum ‘banheiro’, colar uma folha de figo na 
cadeira do mestre, esconder-lhe a vara magistral, recitar todos os imitadores 
de Ariosto no lugar das epístolas de Ovídio, sair da escola como capetinhas 
soltos, empurrar-se um ao outro como moleques; correr pelos muros fazendo 
mil loucuras, dar comida aos sapos em vez de estudar, atormentar as cobras 
no lugar de ler, arrancar as frutas e as flores dos outros quando se vai às 
indulgências, quebrar a cabeça uns dos outros por mil coisas à toa, perder 
tempo brincando de pinhão, de cabra-cega, de ‘pandolo’ ou de ‘barónzola’, 
de ‘età dritta’, de ‘piastrele e de outras semelhantes bobagens. Ora, são estas 
coisas que fazem desesperar os pais, gritar as mães, enervar os mestres; é por 
isso que recebem chicotadas com o chicote curtido no vinagre, varadas com 
a vara de espinho branco, cascudos na cabeça, bofetões na cara, pontapés no 
traseiro, socos na dianteira e uma ‘buona mano’ no dia de São Silvestre 
(ibidem, p. 211). 

 
Haja proibição aos capetinhas soltos: quebrar o silêncio, caçar animais, mutilar 

plantas, sair do lugar sem autorização, correr e saltar nos lugares impróprios, brincar, 

chacotear autores consagrados etc. Tais comportamentos, embora já fossem, há muito, 

reprováveis, passaram, com a intensificação ou com o aparecimento cada vez mais 

sistematizado da escola, a ser considerados falta grave em relação ao mestre e à escola. 

Provavelmente, a falta de experiência dos mestres dos séculos XVI e XVII em educar grandes 

contingentes de alunos, facilmente conduziu essas e outras travessuras às balizas demoníacas, 
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as quais passaram a ser consideradas diabruras.  

Diante dessa “nova” natureza do estudante (demoníaca), é óbvio que a correção se 

daria por meio de uma linguagem educacional orientada pela religião, pela seleção rigorosa 

dos saberes legítimos e dos saberes parcialmente admitidos, além da capacidade das práticas 

escolares nascentes em introduzir o mal na personalidade do aprendiz. 

Se o demônio pedagógico lapidou-se nesse momento, é provável que o humanismo 

pedagógico também tenha adquirido nesse período o seu maior brilho. Assim, podemos dizer 

que o demônio pedagógico ganhou status, à medida que o humanismo alcançava a educação, 

pois se este interrogava as surras, permitia a entrada de uma tortura psíquica: a comparação ao 

demônio. Na nossa concepção, o humanismo pedagógico é marcado tanto por uma polêmica 

reintrodução dos clássicos gregos no ensino, quanto pela mitigação das pancadas ou pela 

invenção de castigos mais brandos para os erros dos alunos; e a fortiori diríamos, pela reação 

dos anti-humanistas a tudo isso. Estes se opunham fortemente a essa reintrodução, porque 

temiam os textos que consideravam obscenos, e por isso amedrontavam os aprendizes com a 

comparação ao demônio; mas concordavam, em parte, com a eliminação dos castigos, 

criando, inclusive, uma economia dos mesmos.  

Para Mayer (1976), o embate entre humanistas e anti-humanistas, no plano 

educacional, estava imerso nas profundas mudanças ocorridas ao longo de vários séculos e 

que culminaram, no século XVI, como o fim do feudalismo, o desenvolvimento mais 

autônomo de uma classe média, além da descoberta da imprensa, da imoralidade dos clérigos 

e do crescente materialismo entre os homens da Igreja. Além disso, o autor afirma que os 

humanistas eram, nessa época, influenciados por uma variedade de filosofias de vida, como, 

por exemplo, a dos místicos e dos nominalistas. Tais “filosofias” questionavam, cada uma a 

seu modo, algum aspecto da Igreja. Umas defendiam um enfoque pessoal de Deus e, por isso, 

questionavam o poder temporal da Igreja sobre as pessoas; enquanto outras não acreditavam 

em verdades universais. Enfim, a autoridade da Igreja estava posta em questão.  

Os pedagogos humanistas raramente eram sacerdotes, e embora não fizessem de fato 

grandes mudanças, discordavam da pedagogia medieval – marcada pelo exercício de 

repetição, surras e ausência de contextualização do que se ensinava (estudos livrescos). Os 

anti-humanistas, ao contrário, mantinham a pedagogia medieval em seu pleno vigor. Católicos 

ou protestantes, os anti-humanistas “sustentarão a idéia de uma formação totalmente orientada 

pela religião” (Leif e Rustin, 1968, p. 44), porém de maneiras diferentes. “Lutero se opõe 

formalmente ao humanismo, ao passo que os jesuítas procuram assimilá-lo, para neutralizá-
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lo” (idem).  

Assim, para Lutero, a educação seria missão e teria por finalidade ser útil ao homem e 

à cidade; devia-se ensinar a ler e escrever, mas o mestre precisava distanciar-se e distanciar 

seus alunos das partes profanas e inúteis dos enfeites literários gregos. Porém, não se poderia 

deixar de ensinar as línguas aos estudantes, tendo, contudo, o cuidado de privilegiar apenas o 

que fosse interessante à doutrina, pois “elas [as línguas] são a bainha que contém a lâmina do 

espírito” (Lutero apud Leif e Rustin, op.cit., p. 46). A fim de recuperar a moralidade religiosa, 

pedia aos “príncipes de sua época a forçar os pais a mandar os filhos à escola” (Lutero apud 

Mayer, op.cit., p.249), além de financiá-las e controlá-las. Essa ação significava tirar da 

Igreja, e passar para o Estado, o controle sobre a aprendizagem dos alunos. Lutero criticava 

fortemente as escolas medievais, afirmando que as mesmas “davam ênfase no escolasticismo 

e na retórica, [que] dava ao homem orgulho exagerado de seus feitos (...) punham em perigo o 

desenvolvimento dos jovens, [pois] as universidades eram ‘antros de iniqüidade’” (idem). 

 Como proposta educacional, indicava, antes de qualquer coisa, que a instrução 

começasse no lar, onde os filhos deveriam honrar pai e mãe, isto é, “a dívida que temos para 

com eles deve ser claramente reconhecida” (Lutero apud Mayer, op.cit., p. 250); uma criança 

deveria ser bem disciplinada para que se tornasse caprichosa, caso contrário, “impulsos 

satânicos encontrariam expressão, e o resultado seria a delinqüência completa” (idem). 

Segundo Mayer, isso não significava usar a vara com freqüência, mas manter sua inspiração; 

deviam, ainda, estudar as línguas, “para frustrar os desígnios do demônio” (Lutero apud 

Mayer, op.cit, p. 250). O religioso afirmava ainda que  

na verdade, ainda que as línguas não trouxessem qualquer beneficio prático, 
deveríamos sentir algum interesse por elas como sendo um dom maravilhoso 
de Deus, com o qual Ele, agora, abençoou a Alemanha quase que mais que a 
qualquer outra terra. Não encontramos muitos exemplos de casos em que 
satã as tenha protegido nas universidades e claustros; pelo contrário, essas 
instituições investiram bravamente contra elas, e continuam a fazê-lo. Pois o 
demônio sentiu o perigo que ameaçaria seu reino caso as línguas fossem 
estudadas por todos. Dado, porém, que ele não podia impedir totalmente o 
cultivo das línguas, visa a, pelo menos, confiná-las a limites tão estreitos 
que, por si mesmas, irão declinar e cair em desuso. (Lutero apud Mayer, 
op.cit., p.252): 

 
 

Para Lutero, as línguas são de Deus porque completam o próprio evangelho, o qual, 

enquanto mensagem, não se dissemina sem elas. Porém, o demônio cuidou de se apossar 

delas, guardando-as em lugares impuros; por isso, combater o demônio era combater o uso e o 

lugar indevidos destinados às línguas. Ele ainda afirmava: 
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Durante certo tempo, ninguém compreendeu por que Deus havia reavivado o 
estudo das línguas; agora, porém, vemos que foi para a disseminação do 
Evangelho, que ele desejava trazer à luz, expondo e destruindo, assim, o 
reino do Anticristo (...) e que tenhamos sempre em mente o fato de que não 
preservamos o Evangelho sem as línguas. As línguas são a bainha que 
reveste a palavra de Deus. São o cofre que guarda essa jóia; o frasco onde se 
guarda esse vinho; o quarto onde esse alimento é armazenado. E, para usar 
uma imagem do próprio Evangelho, as línguas são os cestos onde são 
preservados esse pão, e esse peixe, e esses fragmentos (Lutero apud Mayer, 
op.cit., p. 252). 

 

 Se as línguas são os cestos que preservam tanto o Evangelho como o latim e o alemão, 

elas precisam ser guardadas em bibliotecas. Eis a última prescrição de Lutero: as bibliotecas 

deveriam guardar o Evangelho, além de toda espécie de cultura e tudo que fosse para elevar o 

povo à soberania. 

 O demônio pedagógico também foi utilizado por Calvino, para quem o demônio, no 

terceiro capítulo do Gênese, é retratado e visto “seduzindo o homem para afastá-lo de sua 

lealdade para com Deus, de modo que tanto possa tirar a Deus a honra que lhe é devida 

quanto atirar o homem de cabeça na sua própria destruição” (Calvino apud Mayer, op.cit., p. 

256).  

Na interpretação de Mayer, tanto Lutero como Calvino acreditavam que a função 

fundamental da educação era lutar contra o demônio – que utilizava o conhecimento pagão 

para desviar o homem do caminho de Deus -, assim como atuar na formação moral do 

homem, disciplinando-o e controlando os seus instintos inferiores.  

Portanto, ambos atacavam o humanismo, na tentativa de assegurar que as línguas 

servissem somente de suporte concreto para o ensino da doutrina, para a alfabetização das 

palavras e dos textos importantes, sem perder de vista o seu propósito divino. 

Mayer conclui que, para Calvino, o professor teria a mesma função do pregador, pois 

tinha o dever e a obrigação de ensinar as línguas através do Evangelho. Se um e outro eram 

personagens inseparáveis, podemos dizer que docência e sacerdócio, naqueles tempos, 

também o eram. Tratava não apenas de dominar o latim – a língua dos sacerdotes -, mas 

também o ensino da mensagem profética autorizada a eles. Porém, tomando como base a 

preocupação de Lutero – que prescrevia uma educação religiosa, mas também útil – podemos 

concluir que a união das figuras do professor e do pregador serviu para que todos os mestres 

conduzissem os aprendizes através e/ou em direção às verdades religiosas, mas também às 

verdades civilizatórias. Verdades que mesclavam religião e nação, como a dedicação que os 
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filhos deveriam dispensar aos pais e a preocupação que deveriam ter com a construção das 

cidades, com o futuro, com a nação, dentre outros aspectos, o que – guardadas as proporções 

– os pedagogos gregos e romanos já faziam, porém sem a influência de qualquer religião. 

Podemos, afinal, dizer que o professor era pregador na medida em que não apenas ensinava 

uma língua, mas defendia também doutrinas, filosofias, políticas, ídolos, rituais; defendia, 

portanto, verdades íntimas, através das quais se encarregava – nos termos nietzschianos – de 

produzir rebanhos.  

Retornando à questão das discordâncias entre católicos e protestantes no que se refere 

ao humanismo, Leif e Rustin (op.cit., p. 47) afirmam que, para os jesuítas, “o humanismo, 

como proclamava Lutero, ameaçava a religião. Era difícil tomar, sem perigo, da antiguidade 

pagã, mais que as regras abstratas do espírito”, sob o risco de cometer  

graves contradições, de resvalar rapidamente para fora da ortodoxia, de 
alterar, mais ou menos conscientemente, o próprio sentido do cristianismo. 
Haveria talvez, sobretudo, o risco de retomar a audácia e a liberdade de 
espírito dos antigos, de romper com a idéia fundamental de que a Verdade é 
conhecida e é uma (idem). 

 
 Os jesuítas poderiam, então, ser considerados mais radicais nesse quesito, pois 

aparentavam não admitir nem sequer o ensino das formas do conteúdo clássico. Mas a 

verdade é que, ao ensinar, os mesmos escondiam as fontes e elegiam um “outro” autor (Jesus) 

no lugar dos autores gregos, que, iluminado por um sopro divino (Deus), assegurava, por 

meio de novas narrativas, a existência da verdade, encerrada num único livro: o Novo 

Testamento. O fato é que os jesuítas admitiam, de forma muito peculiar, o humanismo 

profano ou não, para enfim desarmá-lo, de modo que uma importante máxima jesuítica, vinda 

de Santo Inácio, permaneceu intacta:  

Quando desejamos ganhar [recolher] almas cumpre gizar o plano segundo a 
oportunidade dos lugares, dos tempos e das pessoas... Cumpre acomodar a 
linguagem e as maneiras à situação e à fragilidade daqueles com quem 
temos de nos haver, a fim de chegarmos a ser-lhes úteis sem obrigá-los a 
romper com hábitos e, por assim dizer, a deixar a própria casa (apud Leif e 
Rustin, op.cit., p. 47). 
 

 Introduzia-se o mal pelo mal, pois a aceitação do humanismo era, ao mesmo tempo, a 

criação do demônio pedagógico, ou seja, a seleção daquilo que um estudante não deveria 

desejar, nem praticar, nem conhecer a fundo. Os jesuítas mostraram, gradativamente, como o 

conteúdo humanístico estava equivocado frente aos argumentos da grande Verdade, e isso 

nada mais era do que o processo de acolher algo para depois destruí-lo. Procedendo dessa 

forma, o perigo que a literatura clássica representava, era definitivamente afastado. Citando 
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Hubert, os autores dizem que: 

O cuidado dos jesuítas foi formar por esse meio, pode-se dizer, o ‘honnête 
homme’, o homem de sociedade apercebido antes de cultura mundana que 
aprofundada, avezado desde cedo a dobrar-se às opiniões e aos costumes de 
seu meio, acostumado a manifestar respeito aos poderes estabelecidos, 
religião, monarquia, hierarquia social. (apud Leif e Rustin, op.cit., p. 50).  

  
Não há dúvida de que tanto a educação jesuítica como a protestante exerceram, de 

fato, uma influência colossal sobre a docência, pois, para ambas, o demônio pedagógico nada 

mais foi do que o avanço ou o ressurgimento dos estudos clássicos. Mais tarde buscaram 

conter a supremacia da ciência sobre o estudo da doutrina, eliminando, em primeiro lugar, o 

perigoso território da dúvida; depois civilizaram as línguas a ponto de convertê-las em objeto 

decorativo; e, por fim, incutiram nos alunos indisciplinados a pecha demoníaca da qual os 

mesmos não puderam se livrar tão cedo.  

 Entre os séculos XVII e XVIII, o contra-humanismo ainda permanece forte, porém um 

novo alvo começa a se delinear: a Ciência. É contra a ciência – mas é também alinhando-se a 

ela -,que o “professor-sacerdote” vai se voltar: ela será o novo demônio.  

 

O NOVO DEMÔNIO: A CIÊNCIA 

 

Comenius parece ter sido o primeiro a colocar a “ciência pedagógica” contra o 

humanismo. Particularmente em sua Didática Magna (2006), é visível a oscilação do discurso 

pedagógico entre método e religião, isto é, entre levar o homem a conhecer, pela razão, a si 

mesmo e a infinidade das coisas, mas também levá-lo ao conhecimento de Deus. Significa 

que Comenius não toma a ciência como um contraponto às verdades divinas; mas, pelo 

contrário, utiliza seus métodos para construir um modelo de formação e ensino para os 

aprendizes, sem, contudo, secundarizar a religião.  

Assim, na Didática Magna, o que não faltam são princípios para orientar como 

prolongar a vida, como ensinar e aprender, como solidificar a aprendizagem, além de métodos 

para o ensino das ciências em geral, das artes, das línguas, da moral, da piedade. Desse modo, 

tudo que Comenius faz, ao demonstrar a infinidade das coisas, é levar o homem a sentir e 

admitir sua finitude e, por conseqüência, a grandeza de Deus. Portanto, acima de qualquer 

coisa, vemos como Comenius se antecipou aos efeitos devastadores da Ciência (o novo 

demônio). Sub-repticiamente, minou seus questionamentos em relação à Deus e tornou 

demoníaco qualquer o projeto cientifico. Lembremos que, desde de Vives, para alguns, ou de 

Descartes, para outros, a dúvida científica era bem mais radical que as anteriores, por ter se 
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liberado das balizas divinas. Ora, o que era, então, o método de ensino sugerido por Comenius 

senão uma perfeita adaptação da lei divina à ciência nascente, imbuído do desejo de frear ou 

estancar uma sociedade que ele considerava completamente diabólica ou corrompida pelo 

“mal’? 

 Isso é particularmente verificável nos nove “Requisitos Gerais para ensinar e 

aprender”, nos quais Comenius (op.cit.) cuida de produzir uma perfeita simbiose entre a 

ciência, a lei divina, a natureza (produzida por Deus), a sabedoria do mestre e a aprendizagem 

do aluno. Para efeito de ilustração, mostraremos apenas as máximas desses “requisitos”. 

Vejamos o primeiro:  

A natureza aguarda o momento propício – por exemplo, o pássaro não inicia 
a reprodução no inverno, quando tudo está frio e rígido, nem no verão, 
quando tudo está abrasado e extenuado pelo calor, nem no outono, quando a 
vitalidade das coisas decresce com o sol e predomina o frio, que é inimigo 
das coisas novas, mas a inicia na primavera, quando o sol dá vida e vigor a 
todas as coisas. Ademais, o processo ocorre gradualmente: quando ainda 
está frio o pássaro concebe e aquece os ovos dentro do próprio corpo, para 
defendê-los do frio; quando a temperatura está mais amena, ele põe os ovos 
no ninho; finalmente, quando está mais quente, abre-os, para que aos poucos 
a criaturinha, ainda frágil, se vá habituando à luz e ao calor (op. cit., p. 147)  

 

 Comenius (op.cit., p. 148) sugere que, imitando o pássaro, o jardineiro, atento ao 

tempo, cuidará de semear no devido momento suas terras; assim também fará o educador:  

I. Deve-se dar início à formação do homem durante a idade primaveril, ou 
seja, durante a infância (de fato, a infância é o símbolo da primavera; a 
juventude, do verão; a virilidade, do outono; a velhice, do inverno). 
II. As horas matinais são as mais propícias aos estudos (porque a manhã 
corresponde à primavera; o meio-dia, ao verão; a tarde, ao outono; a noite, 
ao inverno). 
III. Tudo o que será aprendido deve ser disposto segundo a idade, para que 
nunca se ensine nada que não possa ser compreendido. 

 
É dessa lógica que se desenvolveram não só os chamados Jardins de Infância, mas 

também todo o restante da organização escolar como hoje a conhecemos, pois, à época, 

Comenius projetou-a por inteiro, concebendo a Escola Materna, passando pela Escola 

Vernácula, depois pela Escola Latina e, por fim, pela Academia. Ora, essa foi uma excelente 

forma de unir a lei divina e a Ciência. 

Porém, mais do que organizar o ensino, Comenius cuida mesmo é de atacar e 

aniquilar, no interior da organização escolar, os discursos referentes aos diferentes deuses e 

deusas da Antiguidade. O sol e o tempo, por exemplo, são reduzidos às estações do ano; 

deixam de representar entidades ou significar sabedoria para se reduzirem a momentos 

convenientes ou não à criação; o aprendiz deixa de ser animal do tipo forte, violento e bravo 
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como o jumento, o cão, o cavalo, e passa a ser um filhote de passarinho, portanto, leve, frágil, 

inocente e sedento de delicados cuidados.  

O segundo princípio é: “A natureza prepara a matéria antes de começar a introduzir-

lhe a forma” (Comenius, op.cit.,p. 149). Comenius quer dizer que não só o pássaro, mas 

também o arquiteto, o pintor, o arboricultor, antes de começarem a sua atividade, devem 

reunir o material necessário para erguer seu prédio, pintar sua parede ou quadro, ou plantar 

sua horta. O mesmo deve fazer o educador: recolher livros e outros instrumentos antes de 

ensinar. Além disso, orienta, entre outras coisas, a “formar o intelecto antes da língua, que não 

aprende-se nenhuma língua pela gramática”. (idem) 

O terceiro princípio: “Ao obrar, a natureza toma um indivíduo apto e prepara-o antes, 

oportunamente” (Comenius, op.cit p. 151), ou seja, um pássaro não choca uma pedra, e sim 

um ovo, não guarda uma coisa inútil. Diz Comenius que as escolas devem fazer o mesmo 

“não tanto por aceitarem crianças cretinas ou estultas” (idem), mas porque os passarinhos (as 

criancinhas) não são levados para a chocadeira (a escola), nem preparadas antes de iniciar a 

aprendizagem. 

O quarto princípio: “Em suas obras, a natureza não procede confusamente, mas de 

modo claro”. O educador deve ter o cuidado de ocupar o aprendiz com uma coisa de cada vez, 

pois “é impossível concentrar a mente em qualquer coisa, quando ela tem de ocupar-se de 

várias coisas ao mesmo tempo” (Comenius, op.cit p. 153). Deve-se inspirar na natureza, uma 

vez que, “ao formar um passarinho, [a mesma] em dado momento constitui os ossos, os 

nervos e as veias, e em outro fortalece-lhe a carne, recobre-o de pele e depois reveste-o de 

penas, para em seguida ensiná-lo a voar”(idem).  

O quinto princípio: “A natureza começa todas as operações pelas partes mais internas” 

(Comenius, op.cit p. 155). Ou seja, é de dentro para fora que se deve educar o aprendiz, pois, 

“a natureza não forma antes as unhas do passarinho, ou as pernas, ou a pele, mas as vísceras; 

as coisas externas vêm depois, no momento oportuno” (idem). 

O sexto princípio: “A natureza inicia todas as suas formações pelas coisas gerais e 

acaba pelas mais particulares” Comenius, op.cit (p. 157), da mesma forma fará o educador, 

ensinará do geral para o específico. 

O sétimo princípio: “A natureza não procede por saltos, mas gradualmente” 

(Comenius, op.cit p. 159), assim, o educador deverá programar cada fase do ensino. 

O oitavo princípio: “Depois de iniciar uma obra, a natureza não a interrompe, mas 

conclui” (Comenius, op.cit p. 161), isto é, o educador só deve sentir-se realizado quando seu 
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aluno concluir sua aprendizagem. 

Por fim, o nono princípio: “A natureza está sempre atenta para evitar as coisas 

contrárias e nocivas” (Comenius, op.cit p. 162). Este princípio encerra o objetivo maior de 

Comenius, qual seja, expulsar, à sua maneira, as ameaças e os perigos que a ciência 

provocava à doutrina. Além disso, indignava-se contra a escola e os mestres de seu tempo, 

que ignoravam todos esses requisitos de ensinar e aprender as coisas úteis, seguras e 

duradouras.  

 No século XVIII é o pensamento de Rousseau que diagnostica um novo demônio 

pedagógico: a sociedade. Embora ainda considere o homem de forma abstrata, geral e passível 

de salvação, Rousseau pareceu anunciar o quanto este homem, ao sofrer a influência da 

sociedade na sua formação, recebe uma espécie de maldição, tornando-se egoísta e 

aproximando-se dos instintos baixos e perversos, pois “tudo degenera nas mãos do homem” 

(Rousseau, apud Leif e Rustin, op.cit., p. 74). 

Leif e Rustin inferem que a sociedade era, para Rousseau, um monstro e tudo o que a 

mesma criava tinha a marca dessa monstruosidade. A solução que apresentava era educar o 

aprendiz fora da cidade, no campo, e a exemplo do seu estudante imaginário Emílio, deveria 

ser preferencialmente órfão. Tal isolamento serviria não só para purificá-lo dessa sociedade, 

mas também para ensinar-lhe os seus deveres.  

 Sendo a sociedade, agora, um monstro, uniremos uma idéia à outra e diremos que o 

demônio pedagógico é, no século XVIII, o próprio monstro-sociedade do qual a escola 

moderna vai rechaçar. 

 Para além de Rousseau, é Foucault quem nos anima. Ele afirma, em Os Anormais 

(2001), que o século XVIII foi marcado pela figura do monstro humano, uma espécie de 

exceção que aparece na sociedade e que faz lembrar formas antigas, como, por exemplo, um 

ser metade humano e metade animal ou, ainda, indivíduos com duas cabeças. Mas, o monstro 

privilegiado no início do século XVIII é o hermafrodita, considerado, no fim das contas, um 

provável criminoso. Mais tarde, no fim deste mesmo século, a relação entre monstro e 

criminoso se inverte. Se o monstro era considerado, no início, um provável criminoso, por 

fim, qualquer criminoso será considerado um provável monstro. 

Podemos aproximar Rousseau dessa “monstruosidade”, quando o mesmo afirma que 

“não há mais que uma ciência a ensinar às crianças: é a dos deveres do homem” (Leif e 

Rustin, op.cit., p. 76). Se associarmos a inversão foucaultiana ao fato de o Emílio, de 

Rousseau, ser órfão – portanto um pobre que necessitava ser educado separadamente e dentro 
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dos rigores morais, a fim de evitar o pior –, é possível afirmar que, muito provavelmente, a 

sociedade daquela época prezasse por uma educação que afastasse o aprendiz dessa 

monstruosidade ou que retirasse de seu corpo essa possível e latente criminalidade. 

Essa inferência encontra eco nas teorias de Foucault, que considera o rei como o 

melhor exemplo de monstro no século XVIII. O rei era o próprio monstro moral; aquele que, 

mesmo sabendo que a punição fria e cruel cedera lugar aos mecanismos de vigilância e 

controle do outro, permanecia cometendo atrocidades É evidente, nesse caso, a aproximação 

entre o rei e o criminoso; ambos se igualam pelo fato de serem infratores, ou seja, ignoram 

que “o ponto supremo do seu interesse é aceitar o jogo dos interesses coletivos” (2001, p. 

113). Talvez, nos termos de Rousseau, ambos – criminoso e rei – tenham rompido o contrato 

social e voltado a ser “o homem da floresta”, o portador do “arcaísmo fundamental de antes 

das sociedades” (idem). Talvez, então, fosse melhor educar um aprendiz com o objetivo de 

evitar que ele se corrompesse pelas belas letras e pela literatura dos antigos, as quais, talvez, 

portassem a toxina que criaria e recriaria esses monstros. Monstros que agora se 

transformavam em assassinos, lascivos, propensos ao mal e corruptores da bondosa natureza. 

Assim, esse monstro incorrigível, esse infrator das leis naturais e jurídicas, precisava ser 

recolhido, levado para longe, purificado dessas malícias, enfim, precisava ser educado, mas 

num ambiente totalmente puro e honesto para que pudesse defender a sociedade. Esse é um 

provável fim para Emílio, um moralista que defenderia a sociedade da corrupção e de toda e 

qualquer forma de criminalidade. 

Por fim, no século XIX, o demônio pedagógico passa a ser a ignorância, mais em 

relação à Ciência do que em relação a Deus ou às regras sociais. O demônio foi, nessa época, 

a ignorância aos preceitos das recém-nascidas ciências, sobretudo a biologia da sexualidade. 

Como afirma Foucault (2001) o masturbador, o perverso sexual e outros desviantes irão 

produzir ou fornecer, para os educadores da época, as técnicas e os saberes pedagógicos para 

dominar esse novo demônio. A partir de então, normas pedagógicas se anteciparão àquilo em 

que o sujeito pode se transformar. Era preciso ficar atento, pois nessa sociedade, em todo 

lugar e em qualquer instituição, poderia haver um monstro se desenvolvendo; não como uma 

besta-fera ou um canibal, mas como um “bicho-papão” oculto em qualquer lugar, inclusive 

nas pequenas perversidades e maldades infantis. Essa será a própria neurose do século XX. 

 Em resumo, parece-nos que o demônio pedagógico caminhou dos saberes pagãos para 

a dúvida ou controvérsias às narrativas da doutrina; passou pelo ressurgimento da literatura 

grega – os poemas e prosas sensuais – e também pelas revoluções do tipo copernicana; 
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caminhou também pelas diabruras dos alunos reunidos em multidões, assim como pelo 

retorno do ensino das línguas, pelo método científico, pela idéia de sociedade corrupta e pela 

constituição jurídica do monstro. Enfim, ao ser concebido na ciência, passa a diagnosticar 

uma explosão de pequenos diabos ou demônios surgindo em todo lugar.  

 Parece que a cada tempo, a emergência do demônio pedagógico exigiu o reforço das 

paredes dos recolhimentos. Primeiro, eles se fizeram de paredes simples, pois eram 

alojamentos, abrigos, choupanas; depois, transformaram-se em colégios, cujas paredes 

mediam mais de um metro de espessura; mais tarde, foram construídos em lugares especiais, 

nos campos, nos lugares afastados; e, posteriormente adotaram os muros e os portões de ferro; 

e, mais recentemente, instalaram as grades com cadeados, as câmeras de vídeo e os alarmes.  

Apenas para finalizar, ilustramos este desfecho com uma provocação de Emma Wolf 

(s/d) onde a mesma especula a formação de Frankenstein e Drácula em sua formação de 

monstro: “Em certa ocasião, um deles, querendo cumprir a ordem ao pé da letra, destrói as 

paredes da escola. Transformou-se em monstro. Final feliz para a pedagogia?” (Emma Wolf 

apud Dussel e Caruso, 2003, p. 16) 

 

RASGO GENEALÓGICO 

 

Independentemente de considerarmos ou não todas as etapas e séculos discutidos aqui, 

apostamos que o cerne da ordem pedagógica construída pelo Ocidente ao longo do tempo é, 

de partida, formado de práticas dissimuladas e sorrateiras. A imagem do demônio associada 

ao aprendiz é, definitivamente, o acontecimento que melhor explica a aliança entre a ordem 

pedagógica e a ordem religiosa. 

Sandra Corazza é quem nos ajuda a compreender esse acontecimento, marcado pela 

insistência das práticas docentes em comparar o aluno com o mal, seja em forma de animal ou 

de demônio. Destacamos, para melhor analisarmos essa questão, o seu livro Para uma 

pedagogia do Inferno (2002a), no qual a autora realiza, com precisão, uma ousada 

“genealogia da moral da pedagogia”. Nesse livro, ela afirma que o demônio construído na 

pedagogia é o Infantil, que por um sem número de razões foi tido como um personagem 

infernal que diz ao Adulto: eu sou bom, portanto você é mau (op.cit., p. 67). Mas, há também 

uma outra voz, a do Adulto, que diz ao Infantil: você é mau, portanto eu sou bom (idem). 

Essas vozes atestam o jogo entre o bem e o mal, constituindo o “solo” de um discurso 

pedagógico que, encurralado pelos acontecimentos antes descritos, tenta substituir a primeira 
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sentença pela segunda.  

Ora, não seria nada confortável para o professor ou para a escola que ambos fossem 

concebidos como más. Mas como inverter tal sentença sem agredir física ou moralmente o 

infantil? Segundo Corazza, foi necessário convocar um Deus-escravo, para que o infantil se 

convencesse de que estava errado. Assim, o discurso pedagógico precisou se escravizar, se 

enfraquecer, se vitimar e adoecer frente aos alunos; enfim, precisou se mortificar para 

mortificar o outro, para que tal inversão ocorresse. Diz Corazza (2002a, p. 69): “Ora, só pode 

ser um Deus-Escravo esse, que necessita das premissas da reação e da negação, do 

ressentimento e do niilismo passivo para obter uma conclusão que positive a si mesmo como 

‘bom’”. E mais:  

Em função de seu medo do Infantil, o Deus-Adulto da Pedagogia tem a 
necessidade extrema de conceber, primeiro, o Não-Eu, ou seja, o demônio-
Infantil como ‘mau’. Então, opor-se, como Adulto, a este Não-Eu. Para, 
finalmente, colocar-se como ‘Eu’. E, claro, encontrar o seu ‘Eu-Bom’. 
Voltar a falar: – Você é mau; eu sou o contrário daquilo que você é; 
portanto, eu sou bom (op. cit., p. 70). 

 
Tomando o infantil como mau, o adulto-bom necessita se afastar de tudo aquilo que o 

lembre nele mesmo, pois o bom passa a ser aquele que, nem de longe, aja como infantil. Para 

isso, na visão de Corazza, o adulto busca um elemento externo ou um ‘terceiro adulto-divino’, 

que pode ser “A Sociedade, A Família, A Revolução, A Cidadania, A Liberdade, A 

Democracia, O Sujeito, A Razão, O Mercado” (op.cit., p. 70), para criar, enfim, as intenções, 

os objetivos e as finalidades que, amalgamadas em verdades científicas, definam todo o 

roteiro formativo que o infantil deve percorrer para eliminar sua maldade e entrar, é claro, no 

mundo dos bons: o mundo dos adultos.  

Decorre disso que o mau do infantil é tomado como uma força que não se separa da 

sua infantilidade; é força destruidora encravada na sua condição e que só a força adulta pode 

detê-la. Se o infantil quiser, poderá adquirir essa força ainda na infância. Assim, “o infantil é 

mau, na medida em que não se retém, em que não acha o limite, a boa medida de sua 

exasperante e insuportável infantilidade” (op.cit., p. 71).  

Com efeito, a força ativa da infância, esse mau que precisa ser exorcizado, será tanto 

mais forte quanto mais fraco for aquele que tentar detê-la, de maneira que forte é aquele que 

consegue reagir a essa força e fraco é aquele que tem tudo para reagir e não o faz. A força 

reativa adulta ao mau do infantil volta-se, impiedosamente, contra este fraco que não reagiu a 

nada. Criamos, de um lado, um discurso de adoração e exaltação aos infantis-bons e, do outro, 

os instrumentos de punição e castigo aos malditos, em que o primeiro lado inventa o infantil 
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mau e o segundo legisla sobre ele.  

O discurso pedagógico moral inicia-se, pois, na negação do outro, impingindo-lhe uma 

forma maléfica; transforma a força criadora e ativa em um mal e as forças subservientes e 

cautelosas em um bem, de modo que, “o ‘bom’ da ética torna-se o ‘mau’ da moral, e o ‘mau’ 

da ética torna-se o ‘bom’ da moral pedagógica” (op.cit., p. 72). Ou seja, tudo que é, do ponto 

de vista da ética, desconfiança, atitude, força e ruptura, passa a ser, para a moral pedagógica, 

motivo de preocupação. Assim, a moral pedagógica põe em movimento um conjunto de 

discursos morais que produzem as normas, os estatutos, os contratos, os quais criam, 

evidentemente, os medrosos, os apavorados, os fracos e os covardes, porém revestidos do 

rótulo de “bons”. 

Admitir esse pensamento de Corazza permite-nos realizar vários deslocamentos no 

interior da moral do discurso pedagógico e vislumbrar as formas pelas quais os sujeitos 

podem ou não se deslocar no interior das forças ativas e reativas desse discurso. De nossa 

parte, o deslocamento que tentamos fazer foi pensar o discurso pedagógico como o discurso 

daquele que ensina – não necessariamente o pedagogo, mas todo e qualquer professor – e, 

além de pensar no infantil, pensar no aprendiz. Se a noção de infantil é, de fato, um forte 

elemento que constituiu o discurso pedagógico na modernidade, a noção de aprendiz 

constituiu o discurso pedagógico dos tempos antigos e medievais, além, é claro, de estar 

enfronhada na própria noção de infantil.  

Assim, vimos ao longo dos dois primeiros capítulos desta tese sob que condições de 

possibilidade o discurso pedagógico pôde ser formulado. Isto é, vimos a história das 

condições que possibilitaram seu aparecimento, de sua atividade, de suas intenções, enfim, de 

seus planos. Dessa história, pudemos depreender que o discurso pedagógico, sob a égide do 

animal ou do demônio, criou seus fundamentos a partir de práticas simples, vale dizer, de 

simples imperativos morais e de pouca proposição teórica. Apelou para a vontade moral dos 

recolhidos e de seus familiares; tomou os exemplos do dia-a-dia e os impôs como verdade.  

Quase através de parábolas, construiu bases sólidas para as formas de educar, que 

nenhuma ciência será forte o suficiente para interrogar. De fato, tal discurso pouco se afastou 

da linguagem das similitudes, a qual verifica se as coisas da terra estão ou não em 

conformidade com as coisas do céu; o máximo que ele parece ter atingido – e lá permanecido 

– foi a linguagem da representação, em que o homem ainda é dono das coisas que produz, em 

que as palavras estão pesadas por conterem a verdade.  

Por isso, o discurso pedagógico nunca se afastou das imagens do animal e do demônio, 
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por ver nelas uma forma simples de informar o que pensa sobre o mundo e sobre as coisas. 

Nesse sentido, não se pode esperar dos professores a tão requisitada fórmula “ação-reflexão-

ação” ou outras, nascidas mais recentemente, como “reflexão na ação”, “ação e reflexão” etc. 

O discurso pedagógico é maior do que isso. 

Sob a forma erudita da “boa-fé”, o discurso pedagógico criou a idéia de que o aprendiz 

necessita ser recolhido, arrebanhado ou enclausurado e consolidou de tal forma a necessidade 

de obediência, que ao próprio obediente parece que aquele que manda nada mais faz do que 

também obedecer. O obediente vê naquele que manda a consciência do lugar que ele também 

poderá ocupar. Mas, a consciência da obediência não nasce naturalmente; como vimos, ela só 

foi adquirida à custa das repreensões, dos castigos, das punições e da endemonização do 

aprendiz. Só que, uma vez adquirida, uma vez desenvolvido seu gosto, o aprendiz passa a 

exigi-la para si, como o faz um herdeiro direto. Ainda como aprendiz pode, se quiser, gozar 

da obediência, mas quando descobre a clave de seu funcionamento, faz aí a sua perversão, ou 

seja, a constitui como a única saída para se comparar ao adulto: mostrar ao mestre que 

aprendeu. 

O discurso pedagógico, apoiado na boa-fé, só pode ter nascido das entranhas do 

discurso religioso. Mas teremos que desentranhá-lo, pois um e outro não são a mesma coisa. 

Origem e finalidade não se igualam. Nietzsche, em seu escrito “Para além de bem e mal” (in 

1983), afirma que o castigo não é o castigar e que, na verdade, um representa a “fraqueza” do 

outro. Isto é, castigar, por ser finalidade, já é menos poderoso do que o castigo, ou apenas 

alerta que há ou já houve algo mais poderoso do que castigo. 

Em Nietzsche, o castigo pode até ser “origem”, mas o castigar é finalidade construída 

no decurso das forças sociais de cada tempo. É o mesmo que dizer que a finalidade do 

governo não é governar para o bem de todos, visto que suas finalidades corresponderam às 

costuras políticas dos partidos, dos interesses econômicos, sindicais e dos movimentos 

sociais.  

Nos arriscamos a dizer que é essa a mesma relação que existe entre o discurso 

religioso e o discurso pedagógico. Este último nada mais é que uma força mais fraca, menos 

nobre talvez, do que o discurso religioso. Ele não serve para ensinar ao aprendiz os 

conhecimentos tão necessários para a vida moderna, mas apenas para alertá-lo que na vida há 

forças mais poderosas do que ele supõe existir. Como finalidade, o discurso pedagógico não 

serve para ensinar nada a ninguém, mas apenas para demonstrar aos aprendizes os objetos 

discursivos que estão em jogo ou que participam dos combates reais da vida. Caso o aprendiz 
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ignore tais objetos, a culpa é toda dele e terá de carregá-la, arcando com seu peso e seu preço.  

Como finalidade, o discurso pedagógico não formará o padre, o pastor ou o 

seminarista – a menos que o aprendiz queira isso para si -, mas introjetará no aprendiz aquilo 

que é “relativamente duradouro [no religioso], o uso, o ato, o ‘drama’, uma certa seqüência 

rigorosa de proceduras, por outro lado [formará] o que é fluido [no religioso], o fim, a 

expectativa que se vincula à execução das tais proceduras” (Nietszche, op.cit., p. 309). 

Assim, o discurso pedagógico aplicado ao aprendiz comum serve para formar não-

padres, com o sabor de um dia ter imaginado ter sido. O que é duradouro no aprendiz comum 

é essa seqüência de hábitos, exercícios, ritos, exames, dramas que lhe ocuparão cada dia, cada 

noite, enquanto for estudante. Também a parte fluida, essa expectativa de ter que viver tudo 

isso a cada nova etapa de sua escolarização, que pode durar décadas. A cada etapa sentirá ou 

não o sabor do fim. Ao concluir um ano de estudos, se for bem sucedido, dirá com alegria e 

certo regozijo o sabor dessa travessia; mostrará aos seus o quanto foi esforçado, dedicado, o 

quanto abdicou dos prazeres e se refugiou nos estudos para, enfim, alcançar a meta escolar; ou 

simplesmente dirá para os mais íntimos o quanto foi esperto nessa travessia escolar, caso 

tenha aprendido a burlar as regras da escola sem ser punido. Se não foi bem-sucedido, ainda 

assim aprenderá o sabor da travessia, afinal, e de acordo com Nietsche, a consciência, para os 

cristãos, se impõe sobretudo pelo sacrifício e pela dor; é através dela que o homem aprende a 

responder por si, ademais, qual dor cristã é melhor que a da falta, a da reprovação, a de estar 

em dívida com o outro!? 

Para finalizar, diríamos que, assim como com o animal, a comparação do aprendiz 

com o demônio não é mais do que lhe criar a “má consciência”, isto é, criar para si mesmo um 

pseudo-inimigo no qual possa bater, ao qual possa escorraçar, amordaçar, desprezar, criar-lhe 

arapucas e tocaias, arrumar formas de enganá-lo e, enfim, de aprisioná-lo na calada da noite. 

Ledo engano, pois má-consciência nada mais é que 

O homem que, por falta de inimigos e resistências externas, encerrado à 
força em uma opressiva estreiteza e regularidade dos costumes, dilacerava, 
perseguia, roía, espreitava, maltratava impacientemente a si mesmo, esse 
animal batendo-se e ferindo-se contra as barras de sua jaula, e que se quer 
‘amansar’, esse animal passando privação e devorado pela saudade do 
deserto, que de si mesmo tinha de fazer uma aventura, uma câmara de 
suplício, uma insegura e perigosa selva, esse parvo, esse nostálgico e 
desesperado prisioneiro, [que] foi o inventor da ‘má-consciência’ 
(Nietzsche, 1983, p. 310). 

 
 É dessa maneira, também, que os aprendizes se agitarão, cabendo ao discurso 

pedagógico impor sua ordem, de modo que todos aprendam “os princípios de uma maneira 
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tão constante que, quando os seus desejos, apetites, temores vierem a se revelar como cães 

que rosnam, o logos falará como a voz do mestre que, com um só grito, faz calar os cães”. 

(Plutarco, apud Foucault, 2004, p. 269). 


