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Como havíamos ressaltado na Introdução, ao pesquisarmos a história do 

recolhimento das crianças no Ocidente, deparamo-nos com duas imagens constantes 

comparadas ao aluno: a do animal e a do demônio. Neste capítulo, discorreremos sobre a 

imagem do animal, mas antes, faremos um rápido preâmbulo, no qual abordaremos também a 

imagem do demônio, tema do segundo capítulo. Desse modo, demonstraremos, brevemente a 

importância de ambas as imagens para a construção da genealogia da ordem pedagógica e, em 

seguida, suas especificidades.  

Podemos dizer que a imagem do animal foi utilizada na Antiguidade e a do demônio 

na Idade Média e Moderna pelos cristãos. Porém, a imagem do animal não era diretamente 

vinculada à do aprendiz, pois não resultava em nenhuma propriedade ou atributo da sua 

capacidade de aprender. Na verdade, destinava-se a torná-lo obediente a códigos culturais 

determinados e a mostrar-lhe a diferença entre o homem e o animal. Já nos tempos medievais 

e modernos, a imagem do demônio servia, sobretudo, para afastar o aprendiz do contato com 

os textos clássicos gregos e latinos e mostrar seu descuido ou fragilidade frente à doutrina. 

Deve-se dizer, ainda, que mesmo com a predominância da imagem do demônio, de forma 

alguma a do animal desapareceu; pelo contrário, essa última se endemoniou, isto é, não era 

mais pura e simplesmente o animal em si, mas o animal endemoniado.  

Os utilizadores da imagem do animal, os antigos, não se serviam dela apenas para 

demarcar a diferença entre o homem e o animal, e sim para alertar os aprendizes sobre a 

existência das duras punições sociais e sobre as vantagens que os estudos poderiam exercer 

em suas vidas. Em contrapartida, os sacerdotes medievais e modernos, utilizadores da imagem 

do demônio, pareciam diligenciar a separação das mentes imaculadas daquelas contaminadas 

pelas “seduções pagãs” (Manacorda, 2002, p. 124), separando o doutrinado do pagão.  

É notório que o uso dessas duas imagens aplicadas aos alunos é, por si só, uma parte 

da História da Educação talvez esquecida em nossas pesquisas, mas numa rápida especulação, 

podemos confirmar sua importância. Os jesuítas do Brasil, por exemplo, utilizaram-nas sem 

demarcar claramente o limite de uma e de outra, aplicando-as concomitantemente, com certa 

insistência e por razões mais “óbvias”, aos meninos dos gentios, que ora eram comparados às 

bestas, às feras, e ora ao próprio demônio. Como veremos, mesmo sem os indígenas 

compartilharem da noção européia de demônio, os jesuítas introduziram-na entre os nativos, 

para produzir um índio perigoso, pecador e inclinado ao mal. 

É provável que após a expulsão dos jesuítas do Brasil, ocorrida em 1759, os mestres-

escola tenham continuado a usar algumas dessas imagens. Contudo, é certo que quando se 
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começa a falar em escolarização brasileira, em especial na era republicana, observa-se uma 

apropriação dessas imagens pelos professores. Em tempos escolares recentes, especialmente 

no início da escolarização do século XX, os professores utilizaram-nas para qualificar o aluno 

como “burro” e/ou “endiabrado” ou, depois, para nomear os estudantes considerados 

preguiçosos e indisciplinados. É certo que elas perderam, no século XX, as fronteiras que 

demarcavam, com precisão, os seus usos nos tempos anteriores, permitindo um deslocamento 

incomum, a saber: a dificuldade de aprendizagem do aluno passa, agora, a ser nomeada de 

burrice e o seu mau comportamento de animalidade. Se antes a dificuldade de aprendizagem 

não estava associada nem ao animal nem ao demônio - porque a própria noção de 

aprendizagem não existia -, no século XX isso se modificou: a burrice se transforma em um 

saber sobre o estudante, e a animalidade - agora tomada genericamente, e não mais de modo 

especifico como foi o burro, o jumento, o cavalo, o cão -, em uma represália ao aluno que 

resiste às jaulas escolares. 

Contudo, hoje, certamente, além de pejorativo e ofensivo, qualificar um aluno de burro 

é atentar contra a sua dignidade, podendo chegar a ser um caso de polícia. Em contrapartida, 

chamá-lo carinhosamente de capetinha é quase um elogio da parte de quem fala e uma honra 

para quem recebe, embora quem fale deva se assegurar de que, de fato, trata-se de um elogio 

ou de um valor atribuído a uma pessoa destemida.  

Embora, nesses casos, não se trate de elogios, pois o significado de que cada expressão 

se reveste diferencia-se sobremodo: ser burro é muito mais humilhante do que ser capeta. Se 

as palavras são simbolicamente revestidas de sentido, uma vez que fazem a mediação entre o 

homem e o mundo, ou melhor, se elas representam e constroem o mundo, digamos que ser 

burro é não ter salvação, é estar no nível da natureza bruta, despida de consciência e 

racionalidade. Já ser capeta é bem diferente, basta se “converter” em menino bonzinho, pronto 

para ser acarinhado pelas práticas escolares. 

Independentemente de serem comparados ao animal ou ao demônio, os aprendizes 

foram marcados pela insígnia de “espécie” incompleta, merecedores de fortes castigos 

corporais. Em razão disso, ainda hoje se acredita, embora não mais se pratique, que as 

crianças aprendem melhor através de surras, pancadas e chicotadas. Por analogia aos animais, 

seriam essas as formas de se retirar do estudante a preguiça, a “burrice”, a vida indigna ou o 

distanciamento de vida humana, escolhas que o “aprendiz” insistiria em manter por prazer.  

O fato é que, em geral, as teorizações educacionais pouco têm estudado a relação 

animal-demônio/estudante-professor. Preferem estudar o que Manacorda (2002) denomina 
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sadismo pedagógico. Porém, assim como o autor, os estudos atribuem esse sadismo apenas a 

uma atitude perversa dos professores frente aos alunos; reduzem o sadismo às surras e 

pancadas e aos castigos físicos diversos utilizados pelos mestres. 

De nossa parte, podemos dizer, em primeiro lugar, que o sadismo pedagógico, de 

modo algum, é apenas uma manifestação de raiva ou rancor do mestre contra o aluno. Ele 

pode ser uma forma que simula, na relação pedagógica, o quadro geral do poder de uma 

determinada sociedade sobre aquele que é julgado “criminoso” e que, de uma maneira ou de 

outra, não se enquadra nas regras e normas dominantes. 

É preciso considerar, ainda, que o sadismo pedagógico está associado ao fato de a 

“escola” ter sido por muito tempo paga e destinada aos filhos daqueles que gozavam de uma 

posição aristocrática, os quais pouco sofriam castigos físicos. Aos demais, os pobres, bastava 

a educação doméstica, especialmente o aprendizado de ofícios, o que, em geral, se dava sob 

pancadas e gritos. E, por fim, apenas lembremos que a criança, como um ser doce, angelical e 

frágil, só vai aparecer com estas qualidades bem mais recentemente, na sociedade do século 

XVI. Antes disso, e mesmo depois, era, em geral, uma “fase” passageira da vida. Portanto, o 

sadismo pedagógico é muito mais do que a moderna raiva que um professor destina ao aluno.  

E mais: o sadismo pedagógico aplicado às crianças, pelo menos em termos de 

recomendação “teórica”, só perdeu sua força muito recentemente, com a então chamada 

pedagogia humanística (italiana e francesa) do século XIV, o que não impediu que as 

pancadas, sob a forma da palmatória, continuassem a atuar na escola mundial até boa parte do 

século XX. Só essas observações já são o suficiente para apostarmos na relação sadismo e 

educação e quem sabe entendermos a fundo o que se passa entre o mestre e o discípulo; 

afinal, qual é o sabor de surrar a criança? Ou, como perguntou Freud, qual é o sabor de 

deixar-se surrar pelo pai? Contudo, este é um empreendimento que desvia bastante o curso 

deste trabalho; ficaremos apenas com sua parte histórica. 

Assim sendo, a tendência hegemônica dos estudos críticos das práticas pedagógicas no 

Brasil tem privilegiado, entre outros aspectos, o sadismo pedagógico em sua versão da 

crueldade, por reconhecer nele um lugar adequado para interrogar as práticas dos professores. 

Essa tendência tem ressaltado, sobretudo, o papel dos castigos, da relação professor-aluno-

conteúdo, da imagem do professor autoritário e da prova. Aí se encontram os críticos da 

Escola Tradicional e os defensores da Escola Nova que, por assim dizer, oferecem uma nova 

escola como antídoto ao sadismo pedagógico, como se este fosse o principal problema da 

relação professor-aluno. Esses estudos, ao discutirem a oposição entre escola nova e a escola 
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tradicional, conseguiram, de fato - e com razão -, eliminar as marcas físicas ou violentas 

impostas ao aluno por uma pedagogia sádica, porém nem sequer interrogaram as formas 

profundas que sustentam tal sadismo. 

Para nós, o uso das imagens animal e demônio é fundamental nessa discussão, porque 

as mesmas não se separam das formas pelas quais os povos ocidentais foram criando a idéia 

de “escola”. Os manuais de História da Educação nos mostram que a aplicação de tais 

imagens aos alunos se intensificou, na Antiguidade, no mesmo momento em que as escolas 

eram criadas, fosse por vontade de um soberano, de um pai rico ou mesmo de um mestre de 

oficio. Isto é, não se tratava apenas de um julgamento ou de um insulto feito pelo pai ou pela 

mãe aos filhos, mas uma prerrogativa adotada pelos próprios mestres no ambiente escolar, 

sendo uma espécie de continuação (ou continuidade) das leis da cidade.  

Quanto mais as formas escolares se organizaram entre os povos ocidentais, mais os 

mestres aplicavam tais imagens aos aprendizes; quanto mais as escolas cristãs se instituíam na 

Idade Moderna, mais os mestres aproximavam os aprendizes do demônio. Assim, à medida 

que as escolas eram construídas - o que nós preferimos chamar, nesta tese, de o processo de 

recolhimento das crianças para o ambiente educativo -, surgia uma quantidade significativa 

de comparações destinadas a qualificar ou desqualificar o aluno.  

Essa situação nos leva a apostar que o uso dessas imagens vai, pouco a pouco, se 

tornar um princípio relevante na aprendizagem dos estudantes, fazendo do recolhimento um 

dispositivo que visa acolher os aprendizes para que não se tornem nem animais, nem 

demônios. Leva-nos a crer, também, que é esse o acontecimento que edificou as bases do 

discurso pedagógico enquanto prática moral futura: quem nos garante que o animal-demônio 

não se transformou no ignorante, no preguiçoso, no criminoso etc.? Assim, entendemos que 

foi no interior dessa relação de recolhimento/acolhimento que se constituiu o lugar onde se 

produz ou se reproduz a aproximação/distanciamento entre o estudante e o demônio/anjo ou 

entre o estudante e o animal/homem. Isso equivale dizer que o recolhimento é, no nosso 

entendimento, o grande dispositivo que produzia ou intensificava a aproximação entre homem 

e animal, homem e demônio, e que, portanto, criava os primeiros elementos daquilo que hoje 

chamamos de discurso pedagógico.  

Antes de adentrarmos propriamente nos meandros das imagens que aqui estão sendo 

analisadas, gostaríamos de fazer um rápido esclarecimento: o estudo delas não serve para 

afirmar que os aprendizes ou as crianças foram ou são tratados como animais ou demônios. O 

que queremos salientar é que, tanto no passado como no presente, tais imagens foram 
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constantemente usadas ou aplicadas aos alunos, fosse em casa, pela família, fosse na 

instituição escolar, pelo mestre, ou na constituição da escola propriamente dita. 

Contrariando toda a crítica que os educadores republicanos fizeram aos jesuítas ou à 

Igreja, essas imagens insistiram em aparecer na escola contemporânea. Ora, quem nunca 

escutou uma voz que dissesse: “Esse menino é um burro!” ou: “Se não estudar, vai puxar 

carroça!” (tornar-se um burro?) ou ainda: “Esse menino é uma peste, um diabinho!”?  

Assim, não queremos dizer, de forma alguma, que o aluno é o próprio animal ou o 

demônio, mas sim que atributos como, por exemplo, a obediência ao mestre, a promessa de 

mudar de posição social e a capacidade de tornar-se homem podem ser o meio pelo qual a 

sociedade ocidental, através de suas instituições escolares, evitaria a criação de uma espécie 

de animal ou de monstro; monstro esse que não se apresentaria apenas como “uma violência 

das leis da sociedade, mas [como] uma violação das leis da natureza” (Foucault, 2001, p. 69). 

O lugar que os recolhimentos (as escolas) ocupariam, nesse caso, seria o de defender a 

sociedade contra a ação desse monstro, cujo antídoto seria induzi-lo à obediência, a aceitar a 

promessa para, enfim, tornar-se humano ou pessoa.  

 

 

DE ANIMAIS E ALUNOS 

 

 

Pelos textos citados por Manacorda (2002)1, nas sociedades antigas - sobretudo na 

egípcia e na romana -, os aprendizes eram comparados, de preferência, com o cavalo e com o 

jumento e, algumas vezes, com o cão. Tal comparação, talvez se devesse à natureza 

indomável de alguns desses animais, a qual podemos acrescentar o fato de que os primeiros 

apresentavam grande resistência às esporas e aos açoites, enquanto o último, por sua amizade 

e dedicação, parecia bem adequado para que os antigos estabelecessem uma relação entre ele 

e o aluno. Além disso, esses animais, por apresentarem fortes colunas, pernas e cascos, ou 

disposição permanente à sentinela, sustentavam terríveis fardos de toda e qualquer natureza, 

isto é, eram perfeitos “burros de carga”. Vale lembrar, também, que, bem tardiamente, os 

padres, já quase perdendo a exclusividade em matéria de educação, faziam alguma menção 

entre o estudante e o cordeiro, símbolo da inocência.  

                                                 
1 Utilizaremos para este e para o próximo capítulo o manual de História da Educação, de Mario Manacorda, pois 
é, em nosso entender, o único que pode aliviar a ausência das fontes primárias necessárias para este estudo. 
Como se trata mais de uma especulação panorâmica da História da Educação, cremos que seu manual e alguns 
outros nos serão suficientes para mostrarmos o problema em questão.  
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Percorrendo alguns dos manuais de História da Educação, como, por exemplo, os de 

Frederick Mayer (1976), Mario Manacorda (2002), Frederick Eby (1970), Henri Marrou 

(1975) e Joseph Leif & G. Rustin (1968), verificamos que seus autores mostram alguns dos 

aspectos do tratamento animal-aprendiz, dos quais, uma vez organizados, destacamos três 

aspectos recorrentes que, a nosso ver, constituem a relação aprendiz/animal: obedecer, evitar 

o sofrimento (a promessa) e domar os instintos (tornar-se homem). Veremos agora 

detalhamento cada caso.  

 

1. A OBEDIÊNCIA 

 

Mayer (1976) afirma que a sociedade egípcia, em seu estatuto religioso, tinha os 

animais em grande estima e, assim como os adultos, os jovens também os respeitavam. 

Assim, a aproximação do tratamento entre animal e aprendiz não era nenhum demérito ou 

desqualificação ao estudante, pois o fato de “os egípcios adorarem tanto os animais como os 

homens” (op.cit., p.17) tornava essa aproximação um ato sagrado. 

De fato, a civilização egípcia, em todos os tempos, foi profundamente mística, mesmo 

quando “filosofou” a religião. Em seus primórdios, antes de divinizar o homem, divinizou o 

animal, ou seja, os espíritos e almas que viviam nos animais eram considerados a substância 

dos deuses do Nilo. Ou seja, praticaram uma zoolatria; daí a quantidade de animais sagrados e 

de deuses zoomorfocizados.  

Quando os meninos passavam a receber educação de um membro extra-familiar, o que 

ocorria (quando ocorria) a partir dos setes anos de idade, eram os sacerdotes que a 

ministravam, se utilizando de severas punições, que lembravam as pancadas destinadas aos 

animais domésticos. Tais punições se justificavam na medida em que os egípcios acreditavam 

que as crianças, assim como os animais, possuíam “inclinação natural e impulsos caprichosos 

e, por essa razão, tinham de ser rigorosamente disciplinadas” (op.cit., p. 127). Se bem 

punidos, os alunos preguiçosos mais tarde agradeceriam aos seus mestres, podendo chegar a 

escrever em uma tabuinha de barro: “Tu realmente me bateste e o conhecimento entrou em 

minha cabeça” (op.cit., p. 119). 

Lembremo-nos que nas sociedades altamente ritualizadas, como a egípcia, os ritos 

“violentos” tinham o objetivo de separar definitivamente os aprendizes de sua vida anterior, 

de carinho e brincadeiras – a vida do lar, do colo da mãe, do mundo da mulher. Penetrar no 

mundo do homem, do trabalho, da guerra e do governo exigia uma fortaleza de ânimo que 
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passava necessariamente pelos sacrifícios físicos. O corpo forte sustentaria um ânimo forte, só 

possível com o rompimento definitivo do mundo da mãe e a penetração no mundo do pai. Até 

porque o rito, como momento de passagem, de rompimento com o estágio anterior, sempre se 

dá de forma dolorosa – física, psíquica ou ambas. Assim, também, ao contrário do que se 

pensa, os castigos não eram somente a expressão de uma dominação do “Estado” sobre os 

futuros adultos, mas uma paidea, uma educação profundamente vinculada aos fins sociais.  

Sendo a civilização egípcia comandada por leis religiosas, nela os papéis sociais eram 

determinados a priori, daí a essência divina do Faraó e das características de sua organização 

social. Tinha destaque especial a entourage do faraó constituída principalmente pela classe 

sacerdotal - importantíssima naquele tipo de sociedade - e pelos administradores do reino 

(equivalentes aos burocratas modernos). Ambos os grupos eram imprescindíveis naquela 

sociedade e, por isso, ligados à escrita e necessitados de aprendizado específico.  

Mas não era qualquer um que tinha acesso a essa instrução, pois havia todo um 

processo de escolha que se ligava à vontade dos deuses, cujos sinais eram interpretados pelos 

sacerdotes. Portanto, não se separava o divino do laico, e o aprendiz era convencido também 

da importância de seu papel nesse estado hierático, no qual era necessário suportar castigos, 

privações, dando prova de pessoa escolhida. 

É preciso levar tudo isso em consideração, pois os castigos eram consensuais com o 

projeto de homem e com os fins que se pretendia alcançar com a educação oferecida na 

civilização egípcia. É evidente que, assim como os egípcios, cada sociedade transformará a 

educação numa prática simbólica e se realizará conforme regras especificas. 

Em relação ao mundo grego, Mayer (op.cit.) é sucinto, pois apenas destaca uma parte 

da defesa de Aristóteles ao ensino da música, quando este recomenda “que os jovens 

continuem seus estudos até estarem aptos a sentir prazer com melodias e ritmos nobres, e não 

apenas com aquela parte comum da música em que todo escravo ou criança e até mesmo 

alguns animais sentem prazer” (p.150). Tal destaque não representa necessariamente um 

diálogo com a questão do animal, mas demonstra que, assim como Aristóteles, Mayer acredita 

que a música é a condição que melhora a escuta, sendo tão importante para o governante 

como para o governado. Escutar mal poderia ser entendido como pouca disposição para a 

obediência ou uma grande inclinação a um gosto muito próximo ao dos animais.  

Porém, é sabido que Sócrates sugere que não só a música, como também os contos e 

as fábulas, devem ser previamente selecionados e que “contenham as opiniões que os 

construtores da pólis julgam convenientes para formar as crianças” (Platão apud Koham, 
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2003, p. 4). Além disso, destaca Mayer (op. cit., p. 145) que, de acordo com Platão, a música 

“previne contra o uso dos ritmos enfraquecedores da Lídia uma vez que a música deve 

fortalecer o caráter do menino”, aguçando sua obediência. 

Não se pode exigir muito de Mayer sobre a questão da obediência e do animal, porém 

ele deixa entrever que nos egípcios, como nos gregos, o animal poderia ser uma referência 

paradoxalmente importante para a obediência da criança, a qual poderia tomar como recusa 

(perceber a diferença) ou como modelo a respeitar (tornar-se um igual). Ou seja, como recusa, 

afastar-se-ia da condição desobediente do animal - era o mínimo que se esperava de uma 

criança e do ensino do seu mestre; já, como modelo, desejaria uma aproximação à fidelidade 

que alguns animais dedicavam aos homens. De fato, considerando o apreço que os egípcios - 

e mais tarde, a própria “pedagogia de Jesus” - tinham pelos animais, Mayer parece ter toda 

razão. O autor insinua que as crianças apreciariam a forma amorosa como nos animais 

domésticos se unem uns aos outros e, concordando com Aristóteles, afirma que “as crianças 

tendem a agir instintivamente, como os animais; somente instilando bons hábitos em suas 

vidas podem progredir de modo criativo” (op.cit., p. 150). 

Em Manacorda (op.cit.), a questão da obediência também aparece. Mostra-nos, 

consternado, como ela era obtida a partir de uma sádica relação pedagógica. Nos egípcios, 

gregos e romanos, o castigo e o rigor eram destinados à formação do obediente, que era 

precisamente um filho ou aprendiz virtuoso. Através das surras, pancadas, castigos e outras 

formas de “violência”, o aprendiz era comparado aos animais e, por meio desses corretivos, 

deveria se emendar. Manacorda deixa claro que esse sadismo não foi apanágio daqueles 

tempos e que mesmo na escola dita humanista ele não foi esquecido. Exclama o autor: “Como 

o sadismo pedagógico cresce debaixo de qualquer céu!” (p. 119). 

Na Antiguidade grega e romana, apesar das diferenças, a relação parecia ser sempre a 

mesma, isto é, assim como o adestrador do jumento o tornou obediente, retirando dele toda a 

brutalidade primeira, da mesma forma um mestre deveria proceder com o estudante: retirar 

deste toda imbecilidade e colocá-lo, pela obediência, em estimada virtude.  

Contudo, Manacorda não destaca apenas os castigos que mostram a aproximação do 

aprendiz com o animal, mas como os mestres poderiam utilizar o próprio animal como auxilio 

didático, retirando, de maneira eficaz, os ensinamentos a serem aplicados aos alunos. Assim, 

não só o jumento, como também as ovelhas, os carneiros e os porcos emprestavam seus 

balidos e grunhidos para o professor ensinar aos seus discípulos. Sobre isso, o autor traz uma 

excelente passagem, na qual os satíricos da Contra-Reforma ironizavam a educação antiga: 
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De fato, o jumento quando canta repete ‘a, a’ ; o b” imitando a voz das 
ovelhas e dos carneiros, como a voz dos carneiros que ressoa entre as 
ovelhas ‘bé,bé’ ; e o “c” imitando os porcos: “de acordo com as gentis 
palavras que ensinam em Cipada, o homem, quando quer dar de comer aos 
porquinhos, os chama ‘ce, ce’ (op.cit., p.206). 

 
É essa a razão pela qual Manacorda reprova a utilização do sadismo pedagógico - 

associado ou não às surras –, como instrumento de aprendizagem dos alunos. Contudo, é 

ciente que essas surras não estavam associadas à simples obediência, mas legitimavam uma 

qualidade ou um valor social amplamente requisitado; obedecer, na sociedade antiga, estava 

estritamente ligado ao ato de comandar. Tanto é verdade que Bresciani (1968) resgata a 

exortação de um vizir que viveu 2450 a.C.: 

Se és um homem de qualidade, forma um filho que seja sempre a favor do 
rei.. Curva as costas perante o teu superior, o teu superintendente no palácio 
real.. É prejudicial para quem se opõe ao seu superior.. É útil ouvir para um 
filho que ouve, e quem ouve torna-se um homem obediente.. Educa em teu 
filho um homem obediente. Um filho obediente é um servidor de Hórus, o 
faraó.. Sê absolutamente escrupuloso para com o teu superior.. Age de tal 
modo que o superior dele possa dizer: Como (sic) é admirável aquele que 
seu pai educou! (Bresciani apud Manacorda, op.cit., p. 15) 

 
Da mesma forma que um jumento bem adestrado obedece a um comando, parecia que 

um aprendiz bem educado não só obedeceria ao rei, como poderia ser um excepcional 

comandante. Então, o castigo e o rigor garantiriam não apenas o poder do faraó ou do rei, mas 

também o do pai, “que se dizia dono e artífice de seu filho” (Manacorda, op.cit., p. 74). Nesse 

caso, a escola ou o mestre, quando fosse possível, teria toda a prerrogativa para exercer o 

castigo e não era surpresa que aquele que não aceitava a escola ou os ensinamentos do mestre 

era tido como alguém que “[transformaria] seus pés num par de cavalos (...) teu ouvido é 

surdo e [se tornaria] como um asno que precisa ser punido”. (p. 32).  

Em Manacorda, não localizamos, em relação aos gregos, indícios que demonstrassem 

a relação aprendiz/animal; vêem-se apenas severas admoestações aos alunos, que recebiam 

chicotadas semelhantes ao adestramento de animais. Por exemplo, os mestres pediam “aos 

colegas que segurassem os braços e as pernas da criança indômita que, levantada com as 

costas para cima, um terceiro, sob as ordens do mestre, a chicoteava” (p. 58).  

Entretanto, em Roma, a despeito do que os sábios prescreviam - o prazer, e não o 

medo na educação das crianças -, os professores comparavam-nas com jumentos, dizendo: 

“trabalha, jumentinho, como eu trabalhei, e te trará vantagem!” (Manacorda, op.cit., p. 91). 

Porém, não se julgava toda e qualquer criança dessa forma, mas apenas aquelas consideradas 

rebeldes e corruptas. Parece nascer aí a metáfora da “maçã podre”: “Freqüentemente uma só 
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criança rebelde e corrupta corrompe um grupo inteiro de crianças” ( Varrão apud Manacorda, 

op. cit., p. 77). Segundo Manacorda, outros autores comprovam o uso desse costume, como é 

o caso de Horácio ao lembrar os versos de Andrônico, quando este confessa que “quando 

criança, Orbílio (plagosus Orbilius), o mestre da mão pesada, me ensinava a toque de chicote” 

( Andrônico apud Manacorda, op. cit., p. 90).  

Já entre os cristãos, nos primeiros anos da Igreja, não se comparava o aprendiz nem 

com o animal nem com o demônio, e sim com aquele que é leviano, irresponsável e 

desobediente. A educação cristã da Alta Idade Média, embora falasse de cautela e prudência 

nos ensinamentos, não dissociava a aprendizagem das surras ou das pancadas, visando 

corrigir os pecados cometidos pelos aprendizes. Eis porque se dizia:  

Cada idade e cada inteligência devem ser tratadas de maneira especial; 
portanto, as crianças, os adolescentes e aqueles que não têm capacidade de 
entender a gravidade da excomunhão, quando cometem qualquer erro, têm 
que ser punidos com jejuns prolongados ou com graves acoites, de modo que 
se corrijam (Regra de São Bento apud Manacorda, op. cit., p. 118). 

 
Portanto, percebemos que na Idade Média também não se tratava de punir toda e 

qualquer criança na mesma tonalidade da sua desobediência, e sim de maneira especial, de 

modo que cada grupo especifico de crianças receberia um “equivalente simbólico” para o 

exercício da punição. Ou seja, a punição da criança, para os cristãos, gozava de uma certa 

economia que substituía parcialmente a atrocidade e a brutalidade do chicote, por uma razão 

que, provavelmente, era de caráter natural-classificatório, o que justificava a separação por 

idade e inteligência.  

Também não se tratava mais de um rito “à moda antiga”, mas da separação da criança 

do mundo “profano”, portanto cheio de pecados, a fim de torná-la merecedora de viver no 

mundo divino, consubstanciado na Terra. 

Nascia, na verdade, uma pedagogia cristã, a qual preferimos denominar economia 

cristã da punição aos alunos. Isto é, as crianças, sem idade de compreender ainda o sentido da 

excomunhão, eram chicoteadas, embora já se previsse o cuidado afetuoso e até mesmo a 

necessidade de autorização do abade para surrá-las. Aos monges adultos eram prescritos os 

castigos contidos nas Regras de São Bento, na seguinte seqüência: advertência secreta uma ou 

duas vezes; repreensão pública; excomunhão ou exclusão do trabalho da mesa ou da liturgia 

em comum; e, por fim, após três vezes, expulsão definitiva do convento. 

A desobediência parece ser, para todas as sociedades ocidentais uma marca não 

tolerada no aprendiz, quer seja criança, jovem ou velho. Embora essa divisão “etária” não 

esteja muita clara nos manuais de História da Educação, parece-nos que a desobediência 
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era, em si, um comportamento detestável e passível de correção em qualquer idade, apesar de 

tal correção se dar prioritariamente na “infância”, quando a criança ainda estava sob o jugo de 

pai e mãe. Nesse particular, vale a pena conferir abaixo um bom exemplo ocorrido na 

educação grega ateniense. Nota-se, porém, que, diferente dos cristãos, não havia uma 

economia das punições às crianças, mas apenas surras e atrocidades que, tanto entre os 

egípcios como entre os gregos e romanos, voltavam-se para o ensino do bom comportamento 

social, da sabedoria comportamental e da moral do poder ou do comando. Assim, não é por 

acaso que uma mãe pede ao mestre para fustigar o filho rebelde e, rapidamente, o mestre se 

impõe:  

 

“(...) 
Tornar-te-ei mais humilde do que uma donzela, 
Sem que te afaste da escola nem mais de um palmo. 
Onde está o cinto de couro? Onde o nervo de boi 
para punir aqueles que fogem e são desordeiros? 
Entreguem-me logo os chicotes antes que eu exploda de raiva. 
Cótalo – (o aluno) Rogo-te, suplico-te, Lamprisco, pelas musas 
não me batas com o nervo cheio de nós, procura um outro. 
Mestre – Tu és um malandro, Cótalo, nenhum vendedor de escravo 
poderia elogiar-te para te vender, nem 
para te enviar àquele lugar da terra, se existisse, 
onde os ratos comem ferro. 
Cótalo – Lamprisco, por favor, quantas, quantas chibatadas me vai assentar? 
Mestre – Não a mim, pergunta a ela. 
Cótalo – Mãe, quantas chibatadas me vai dar? 
Mãe – Se devo viver por ti, 
tantas quantas o teu couro ruim pode suportar! 
Cótalo – Pára!Chega, Lamprisco! 
Mãe – E também tu, pára de fazer malandragens! 
Cótalo – Não vou mais fazer isso, juro!”  

(O Mestre, Erondas apud Manacorda, op.cit., p. 59) 
 

Eis o fim de Cótalo. Será esta uma prática que, mesmo em cinzas ou sob uma 

economia da punição, pais, mães e mestres gostariam de trazer novamente à cena? 

Considerando o que apresentamos até agora, perguntamos: em que consiste a 

obediência no âmbito pedagógico? Podemos arriscar duas rápidas premissas. A primeira é a 

de que a obediência pedagógica não está dissociada dos castigos e das punições, daí resultam 

as constantes comparações do aluno com o animal. Porém, parece que a obediência não se 

associava, num primeiro momento, a um consentimento do aprendiz, pois, como nos mostra o 

diálogo acima, Cótalo de forma alguma desejava apanhar. Embora isso pareça óbvio, tal 

obediência convertia-se, posteriormente, em um agradecimento ao mestre, tal como pudemos 
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perceber pelos escritos do aprendiz na “tabuinha de barro”, na qual ele agradecia por ter 

apanhado e se tornado um homem de conhecimento. Ou seja, havia um consentimento que se 

apresentava em forma de agradecimento, mesmo posterior, ao mestre ou ao pai ou mãe por 

parte do aluno/aprendiz, por ter se tornado um homem virtuoso e obediente, o que parecia dar 

um testemunho da positividade das surras. 

A segunda premissa encontra-se no desejo do aprendiz de ser admirado pelos seus 

superiores. Nesse caso, a obediência, além de evitar as surras e as pancadas, engendrava a 

possibilidade de ingressar no mundo dos adultos, sobretudo daqueles que tinham o direito ou 

a condição de mando. Ora, ao que parece, só posso mandar se passei pelos rituais de 

sofrimento requeridos pela obediência pedagógica, ou seja, só me torno mestre passando por 

essa obediência necessária.  

Portanto, a obediência pedagógica parece estar associada aos castigos que geram o 

agradecimento ao mestre e à vontade de ingressar no mundo do poder moral sobre o outro. 

Com ou sem pancadas, talvez esta obediência possa ser caracterizada como consentida, o que 

equivale dizer uma aquiescência ou, em outras palavras, o desejo de compartilhar o lugar de 

mando ou de mestre. Esse consentimento não torna a obediência pedagógica menos tirânica 

ou mesmo menos coercitiva, e neste último caso, nos remetemos à definição de educação 

como prática necessária para atingir determinados fins sociais, premissa que, desde 

Durkheim, influência e constitui nossas teorias e ações educativas. Não vamos aqui nos ater a 

uma definição de obediência pedagógica, mas dizer apenas como ela funcionava em meio a 

castigos e agradecimentos.  

Nas sociedades antigas, esse desejo de compartilhamento ao mundo adulto se dava por 

meio dos ritos de passagem, que se utilizavam de diversas práticas sociais, em especial as 

pedagógicas. Diferente da obediência pedagógica moderna, que é marcada por uma ação 

apassivadora da aprendizagem, o ingresso no mundo adulto, nas sociedades ritualizadas 

(Egito, Grécia, Roma, entre outras), como já dissemos, se dava sobretudo pela dor e pelo 

sofrimento físico e/ou psíquico. As crianças só conseguiam romper com o mundo 

“confortável” do lar, e em especial com o da mãe (elemento feminino), ao se submeterem a 

uma vida de rituais de sacrifícios, os quais permitiam penetrar no mundo do adulto, 

compartilhar do poder e das condições de masculinidade. Tanto que, nessas sociedades, a 

educação se destinava aos meninos, pois as meninas continuavam no espaço doméstico 

mesmo depois que o ritual de passagem delas se efetivassem. A primeira menstruação as 

habilitava a serem mães, e, portanto, a fundarem novas famílias.  
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No caso dos índios Tupinambás, eles não utilizavam o castigo stricto sensu para obter 

a obediência instantânea; seus ritos eram iguais ou mais dolorosos do que os das sociedades 

ocidentais antigas, mas tinham menos interesse em garantir uma obediência imediata do que 

aquela longamente trabalhada, que permitiria ou não ao jovem penetrar no mundo dos 

guerreiros. 

A punição às crianças indígenas não estava associada ou atrelada a uma aprendizagem 

ensinada numa instituição separada da criação, e sim às formas elementares de sua cultura, na 

qual crianças e adultos respondiam por seus atos. Ou seja, a punição às crianças indígenas não 

se dava por não terem aprendido algo, e sim por terem infringido uma lei cultural.  

Florestan Fernandes (1976) nos esclarece que as punições mais severas praticadas 

pelos índios não eram, em geral, aplicadas aos integrantes de sua própria tribo ou parentesco, 

mas aos membros externos, inimigos e estrangeiros. Dessa maneira, não haveria possibilidade 

de se aplicar às crianças punições em razão de sua não-aprendizagem, como nas outras 

sociedades. Por exemplo, não se praticou entre os índios o banimento, como na Grécia, nem a 

marcagem (marcar o corpo do outro) praticada nas sociedades germânicas, nem o 

enclausuramento (em conventos, monastérios, prisões) que parece ser próprio da nossa 

sociedade ocidental.  

Na sociedade indígena dos Tupinambás, por exemplo, que foi o povo com o qual os 

jesuítas mais interagiram no início da colonização brasileira, praticava-se um tipo de punição 

que Florestan denomina revindita ou compensação. Embora tal punição não valesse ou não se 

aplicasse às crianças, ela serve pelo menos para termos uma noção do tipo de castigo aplicado 

entre os tupinambás. Conforme o autor, de fato, a revindita fazia lembrar a pena de Talião, 

mas compreendia três aspectos que a distinguiam e a tornava mais ampla: primeiro, se fosse 

caso de morte, o culpado (e sua tribo) deveria restabelecer relações com o morto, ou seja, 

atribuir-lhe o status de morto; segundo, o morto deveria ser substituído, de forma que o grupo 

social do qual participava fosse recompensado - inclusive a viúva, que deveria contrair novas 

núpcias, mantendo-a enquanto seu marido não fosse vingado; e, por último, era preciso 

restabelecer os laços sociais, removendo toda a comoção causada pela guerra e pela morte.  

Quanto às punições menos mortais, mais específicas e, portanto, internas ao grupo, os 

culpados eram, em geral, punidos com atributos sobrenaturais, penas aplicadas mais pelos 

seus demiurgos do que pelos próprios pares. Contudo, parecia haver sérias punições às 

transgressões como o adultério, a prática sexual antes da idade, o consumo de alimentos no 

resguardo (guardado pelo homem), o nascimento de crianças, entre outros. 



44 

 

 A distinção entre a obediência exigida nas sociedades ocidentais e aquela praticada 

entre os índios Tupinambás se encontrava na forma como os meninos índios obedeciam aos 

seus “mestres”. Neste caso, ela não funcionava sob castigos, tampouco por agradecimentos, 

mas por participação ativa nos desígnios da comunidade. Vejamos duas citações importantes 

sobre essa questão: 

Os meninos indígenas e mamelucos haviam se tornado negativistas e 
ofereciam resistência passiva aos novos mestres missionários chegados do 
reino. Aparentemente, estes quiseram impor-se inaugurando o regime da 
palmatória, de tradição milenar na Metrópole e em toda a Europa (Luiz da 
Grã, apud Mattos, 1958, p.56). 

 
Em carta de 1553, de Luiz da Grã a Santo Inácio de Loyola, o primeiro conclui:  
 

estes moços são de tal condição que quando algum diz não a i potar, que 
quer dizer não tenho vontade, nenhuma coisa lha fará fazer. E são eles de tal 
condição que se lhes der mestres ir-se-ão logo embora, que em casa temos 
muito trabalho acerca de seu castigo; porque sem castigo não se fará coisa e 
se os castigam há de ser com se pressupor que se vão embora, porque os 
índios do Brasil nunca batem nos filhos por nenhuma coisa. E o pior é que 
só o ver dar uma palmatorada a um dos mamalucos basta a um para ir-se 
embora (idem).  

 

É evidente que a obediência pedagógica do tipo europeu entra em franca oposição com 

a obediência indígena. Em primeiro lugar, porque a obediência européia não fazia sentido 

para os índios, por não se ligar à sua cosmovisão. Eles podiam suportar até que as suas costas 

fossem retalhadas com dentes de animais ou que seus lábios fossem perfurados com pedras 

para cumprir um ritual, porque isso fazia sentido - remetia-os ao mundo adulto. Mas, o que 

significava apanhar dos padres para aprender? Só quando entenderam ser este um “mal 

necessário” para se livrar de um castigo maior – a escravidão ou o extermínio – é que o 

aceitaram, inaugurando, assim, no Brasil, uma obediência pedagógica em forma de 

dominação política.  

Em segundo lugar, os índios não aplicavam castigos aos aprendizes, nem estes 

agradeciam por terem sido coagidos a fazer algo. Anchieta e Cardim (apud Florestan, 1963, p. 

256), atestam que “nem há pai nem mãe que em toda a vida castiguem nem toque em filho, 

tanto os trazem nos olhos”. 

Em terceiro, como nos diz Florestan (op.cit., p. 72), “todos podiam aprender algo em 

qualquer tipo de relação, o que convertia qualquer indivíduo em agente da educação tribal e 

projetava os papéis de ‘adestrador’ ou de ‘mestre’ em todas as posições da estrutura social”.  

Temos assim, de imediato, mudanças importantes quanto à aprendizagem dos meninos 



45 

 

índigenas: substitui-se a ausência de castigos pela presença dos mesmos; a distribuição da 

aprendizagem por vários “mestres” concentra-se agora em um só; e, por fim, introduz-se o 

agradecimento ao mestre. Nesse novo contexto, os índios adultos também passaram a ser 

castigados e levados a obedecer a um único mestre (o padre e/ou governador) enquanto as 

crianças indígenas deveriam se apresentar solícitas na demonstração dos agradecimentos aos 

seus mestres: os jesuítas.  

Dessa forma, os meninos dos gentios passavam a experimentar duas lógicas de 

obediência: uma política e outra religiosa. Se os adultos, na condição de escravos ou livres, 

obedeciam aos padres e ao governador por meio das leis de Estado, pela repreensão e também 

pelas negociações, as crianças, na condição de imaturos, obedeciam sobretudo aos padres, que 

se utilizavam da paciência, na tentativa de garantir a adesão dos meninos dos gentios. Para os 

padres, a paciência era o resultado de exercícios espirituais, que ao serem transpostos para a 

vida temporal iria substituir a palmatória e que passou a compor, definitivamente, o rol das 

atividades pedagógicas na colônia, foi, assim, a melhor prática para consolidar a obediência 

pedagógica aos povos colonizados. Vale lembrar que a paciência era, naquele tempo, pura 

novidade na educação das crianças indígenas, e que hoje ela não passa de uma verdade 

naturalizada e exigida como pré-requisito para efetivação de qualquer ato educativo.  

De acordo com as Cartas Jesuítas, a paciência era a única forma de levar o índio a 

perceber que, por mais resistência que ele oferece, ou mesmo se chegasse a declarar guerra 

aos padres, estes estariam prontos a recebê-lo. Assim, os padres proporcionavam aos meninos 

extrema dedicação e amparo, sobretudo diante dos acontecimentos fatais ocorridos nas 

guerras, fossem elas intertribais ou entre colonos e índios. Essa extrema e, às vezes exagerada, 

dedicação às crianças indígenas e às suas demandas alienavam-nas aos padres, e em vez de 

ganharem mais liberdade, elas ganhavam uma dívida de afeto a ser acertada com eles.  

O esmero dos padres para com os meninos se justificava pelo fato de os seus pais não 

concordarem, como a mãe de Cótalo, com qualquer açoitamento a seus filhos. Tampouco os 

agradecimentos aos mestres eram da ordem de um reconhecimento futuro e só foram 

praticados pelos meninos indígenas como resposta às ações demasiadamente humanas dos 

padres. Por fim, a paciência pedagógica mostrou-se o melhor recurso para manter reunido o 

grupo de meninos, o que possibilitou o apoio dos governadores e da metrópole para o 

financiamento dos colégios. Além dos exercícios espirituais que outras fontes poderiam 

justificar a prática da paciência?  

Numa perspectiva foucaultiana, a paciência, a obediência, o zelo e a devoção marcam 
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o nascimento do poder pastoral, o pastorat, como um tipo de governo que associa obediência, 

política e rebanho. Daí porque os padres dedicavam profundamente suas vidas àqueles 

indiozinhos, lutando contra a sua “natureza animal”, a ponto de se entregarem quase em 

penitência para salvá-los. Os índios seriam, então, o rebanho, o qual os padres, ocupando o 

lugar de pastores, comandaria com devoção.  

Para explicar o nascimento desse poder, o pastorat, Foucault ressalta que: 

Nas sociedades gregas e romanas, o exercício do poder não implicava nem 
o direito, nem a possibilidade de um ‘governo’ entendido como a atividade 
de direção dos indivíduos ao longo de suas vidas, colocando-os sob a 
autoridade de um guia responsável por aquilo que fazem e lhes acontece ( 
Foucault, 1997, p. 81). 

 
Contudo, nessas sociedades, a metáfora do pastor (aquele que conduz suas ovelhas) 

podia ser percebida “nas atividades do pedagogo, do médico, do mestre de ginástica” (op.cit., 

p. 82), embora ainda não o fosse na atividade do político, o que veio a ocorrer bem mais 

tarde.  

É no Oriente, sobretudo na sociedade hebraica, que o poder pastoral aparece mais 

claramente e de onde podemos retirar suas características, que podem ser resumidas da 

seguinte forma:  

Ele se exerce menos sobre o território do que sobre uma multidão em 
deslocamento em direção a um alvo; tem o papel de dar ao rebanho a sua 
subsistência, de cuidar cotidianamente dele e de assegurar a sua salvação; 
enfim, trata-se de um poder que individualiza, concedendo, por um 
paradoxo essencial, um valor tão grande a uma só de suas ovelhas quanto ao 
rebanho inteiro (Foucault, op.cit., p. 82). 

 
Foi esse tipo de poder que, na opinião do filósofo, o cristianismo introduziu no 

Ocidente para a atividade do político, ou seja, ela passa a ser centrada na ação do pastorat, 

qualidade religiosa indispensável entre os cristãos e o seu pastor, a fim de garantir uma 

obediência incondicional. Essa prática se caracteriza pelo exame e pela direção da 

consciência, a partir de uma vigilância permanente e de uma confissão exaustiva da 

consciência de si e do outro, o que assegura o poder de cuidar dos outros. É assim que um 

governante pode governar muitos, assegurando que a sua consciência seja, de certa forma, 

pura e capaz de conduzir bem seus súditos 

 Ora, os jesuítas não eram apenas padres, mas também de certa forma, estadistas. 

Portanto, políticos que sabiam como ninguém reconhecer na prática político-pedagógica a 

importância do tema do “pastor” na forma de educar, cristianizar e governar os colonizados. 

Sabiam também, que o agradecimento ao mestre era a base sobre a qual se construía a 
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lealdade e a fidelidade do governado para com o governante, o que caberia como uma luva no 

complexo processo de colonização dos índios. 

Sabiam que o “pecado da ovelha é também imputável ao pastor” (Foucault, 2003, p. 

367), ou seja, se o pecador se salvasse, o pastor também seria salvo, uma vez que o 

reconhecimento da luz divina se daria pela mediação deste último. Dessa forma, era interesse 

do próprio pastor ser rígido e paciente consigo mesmo, evitando que ele mesmo pecasse e não 

se perdesse. Com isso, os padres criavam uma perfeita relação de dependência entre eles e os 

meninos, adquirindo uma dívida entre si e com Deus. Nesse sentido, os cristãos se 

diferenciavam dos gregos, pois, nas palavras de Foucault (2003, p. 367): 

Se um grego devia obedecer, ele o fazia porque era a lei, ou a vontade da 
cidade. Se lhe acontecia seguir a vontade de alguém em particular (médico, 
orador ou pedagogo), é porque essa pessoa o persuadira racionalmente a 
fazê-lo. E isso devia estar em um desígnio estritamente determinado: curar-
se, adquirir uma competência, fazer a melhor escolha. No cristianismo, o 
laço com o pastor é um laço individual, um laço de submissão pessoal. Sua 
vontade é realizada não porque ela é conforme à lei, mas, principalmente, 
porque tal é sua vontade. 

 
 Eis porque, de acordo com Foucault (op.cit.), a obediência, no cristianismo, tornou-se 

uma virtude, enquanto que nos gregos era apenas um meio para alcançar um fim, e não um 

fim em si mesma. 

Além disso, os jesuítas faziam questão de conhecer cada indiozinho, construir um 

saber sobre cada um deles, cujo conteúdo entrava na economia das trocas e dos favores. Isso 

significa que os padres os individualizavam quando reconheciam suas fraquezas, manias, 

interesses, vontades e espertezas, o que ocorreu, sobretudo, quando passaram a dominar a 

língua indígena. Essa forma de individualização corresponde às mudanças que o cristianismo 

operou no tema do pastor, pois essa tradição, no Oriente, não se interessava pela devoção, que 

era a retribuição por parte do aprendiz, em forma de agradecimento aos mestres pelos 

cuidados dispensados. No cristianismo, procurou-se saber de cada um, não mais para torná-lo 

parte de um simples rebanho, mas para transformá-lo em um fiel. Assim os jesuítas, no tema 

do pastor, passaram  

a ser informados das necessidades materiais de cada membro do rebanho, e 
provê-las quando necessário. Ele deve saber o que se passa, o que faz cada 
um deles – seus pecados públicos (...) o que se passa na alma de cada um 
deles, conhecer seus pecados secretos, sua progressão na via da santidade 
(Foucault, op.cit., p. 368). 

 
 Mas o que os jesuítas ganhavam com isso? Ora, eles concretizavam a maior 

transformação que o cristianismo desejou, que foi a de “levar os indivíduos a trabalhar por sua 
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própria ‘mortificação’ neste mundo. A mortificação não é a morte, é claro, mas uma renúncia 

a este mundo e a si mesmo: uma espécie de morte cotidiana” (op.cit., p. 369). 

 Se alguma semelhança houver com a prática atual da ordem pedagógicas nas escolas 

não é mera coincidência ... 

 

2. EVITAR O SOFRIMENTO (A PROMESSA) 

 

 Ainda sob a influência da imagem do animal, encontramos nos manuais de História da 

Educação um outro aspecto significativo para a construção da figura do aprendiz, ao qual 

vamos nos referir, a partir de agora, através das expressões “evitar o sofrimento” ou “aceitar a 

promessa”. Tal aspecto compõe, juntamente com a obediência, a prática social da entrega e 

recolhimento dos meninos às escolas, e é claro que ganhou, ao longo dos tempos, diferentes 

abordagens. 

 Quando a obediência pedagógica ainda não era a individualização do sujeito, quando 

ela ainda era constituída de surras, pancadas e chicotadas, havia um artifício que podia, 

inclusive, suspender toda essa atrocidade aplicada aos alunos: a promessa. Na Antiguidade 

Ocidental, esta era o artifício por excelência, que retirava o aprendiz do lar, da família e o 

convidava a ingressar na escola. Tal promessa justificava-se na medida em que a escola, ao 

oferecer o aprendizado de um oficio, levaria o estudante a se livrar do trabalho pesado do pai. 

Situação esta que não impedia os mestres de continuarem a utilizar a imagem do animal na 

comparação que faziam entre o trabalho de um jumento que carregava o peso e o aluno que 

desprezava a escola.  

Sendo assim, é bem provável que, após a surra de Cótalo, sua mãe e seu mestre lhe 

dissessem - assim como disse Khety, um pai egípcio, ao seu filho -: “Eu conheci fadigas, mas 

tu deves dedicar-se à arte de escrever, porque vi quem é livre do seu trabalho: eis que não 

existe nada mais útil do que os livros” (Bresciani apud Manacorda, op.cit., p. 23). E quem era 

livre do trabalho pesado? O escriba, pois:  

Sê escriba: esse oficio salva da fadiga e te protege contra qualquer tipo de 
trabalho. Por ele evitas carregar a enxada e a marra e dirigir um carro. Ele te 
preserva do manejo do remo e da dor das torturas, pois ele te livra de 
inúmeros patrões e superiores ( Idem, p. 31). 

 
A promessa de evitar o sofrimento dos trabalhos pesados parece-nos estar associado, 

nas sociedades ocidentais, ao aparecimento da escrita como objeto da aprendizagem, razão 

pela qual a citação menciona o escriba como pessoa privilegiada, aquela que detinha a forma 
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de decodificar as Escrituras Sagradas. Portanto, podemos dizer que a relação sofrimento-

aprendizagem foi um dos aspectos que fomentou o aparecimento da “escola” como um lugar 

“externo” aos laços parentais, onde a educação dada pelos pais foi, pouco a pouco, sendo 

substituída.  

Contudo, afastar-se ou livrar-se do sofrimento, nas sociedades antigas, estava 

associado, também, a uma dimensão política, pois não se referia apenas ao indivíduo em seu 

infortúnio com o pai, mas à capacidade dele de livrar um povo inteiro de uma possível 

catástrofe. Logo, um jovem bem educado na arte da palavra e da guerra poderia salvar um 

povo ao fazer escolhas certas e prudentes. 

Exaltava-se, no caso dos egípcios, a formação do jovem para que ele fosse perito na 

palavra e se ocupasse com os saberes dos conselhos ético-comportamentais e da guerra; nos 

romanos, para que ele fosse perito na retórica e pudesse defendê-los juridicamente e na 

guerra; nos gregos, para que fosse perito na política, mas também na guerra e na literatura. 

Nesse sentido, a educação antiga mesclava o preparo para o falar bem com o preparo para o 

uso das formas rítmicas de impor as palavras (o combate), com o objetivo de evitar, ao 

mesmo tempo, o sofrimento individual e coletivo.  

Nessas sociedades, a formação do homem tinha finalidade religiosa, guerreira e/ou 

política, segundo o que cada uma delas valorizava. A “escola” associava a aprendizagem com 

a eliminação do detestável mundo do trabalho pesado e da desprezível fadiga, cujos 

transtornos atormentavam os mais jovens, não apenas por causa do esforço físico, mas pelo 

que representava nessas culturas: ser inferior, subalterno, escravo. No mundo egípcio dizia-se: 

“Um livro é melhor do que uma estela incisa, melhor do que um muro firmemente construído. 

Um livro é melhor que uma casa construída, melhor do que um túmulo no Ocidente” 

(Manacorda, op.cit., p. 31).  

Essa suposta desvalorização dos ofícios pesados era também uma tentativa do Faraó 

de exaltar a arte de escriba, evitando assim que a escrita fosse expropriada por outros grupos, 

como, por exemplo, os charlatães. Porém, a desvalorização total desses ofícios seria 

desastrosa para uma sociedade altamente estamentada como a egípcia, que não podia 

prescindir deles, sob pena de enfraquecer a sua base. Entretanto, e não nos esqueçamos disso, 

mesmo nas sociedades que dominam a escrita, os ofícios manuais não são valorizados, e por 

isso reservados a escravos, prisioneiros, classes mais baixas, sem-terra etc. 

Considerando isso, a desvalorização dos ofícios pesados no mundo egípcio parecia ser 

apenas um recurso para afastar da escrita os novos oradores ou políticos que surgiam, 
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denominados pelos reis de charlatães. Segundo Manacorda (op.cit., p. 18), o “charlatão não é, 

evidentemente, o falador deselegante que não tem gosto literário, mas o demagogo que, não 

pertencendo à classe dominante, presume, mal usando esta arte, conquistar o poder”. Talvez 

seja essa a mesma estratégia utilizada pelos gregos quando do aparecimento dos sofistas, que 

não eram charlatães, mas intelectuais que punham seu saber a serviço de quem podia pagar - 

algo inimaginável no mundo grego -, e que, portanto, disseminavam um conhecimento 

comprometido com outros objetivos que não o puro deleite de aprender. 

No caso dos egípcios, essa situação forçava os “homens do palácio” a divulgar a 

escrita, deixando de manipulá-la a seu bel-prazer, mas tomando o cuidado de torná-la mais 

especifica aos poucos que deveriam aprendê-la, como seus próprios filhos. Além disso, a 

educação oferecida aos filhos dos outros deveria concorrer com a dos charlatães e com o 

desejo do pai de tomar seu próprio filho como o seu exclusivo trabalhador. 

É óbvio que o faraó também desejava ter os filhos dos outros como seus trabalhadores, 

e por isso oferecia para alguns um outro trabalho mais leve, mais digno, com menos 

sofrimento e que evitasse a fadiga (o de escriba), o que possibilitou uma certa mobilidade na 

estrutura social. Além do mais, tal oferta, ou melhor, tal promessa, despertava nos filhos dos 

outros a possibilidade de se livrarem da subordinação a um mestre qualquer, assim como da 

tirania do pai. Um trecho encontrado em Bresciani (1968, apud Manacorda, op.cit., p. 31), 

referente às sátiras aos ofícios vis, não nos deixa dúvida: “O homem sai do seio da mãe e 

corre para o seu patrão. Mas o escriba, ele chefia todos os tipos de trabalho neste mundo”.  

Lembramos que essa propaganda feita pelo faraó tinha por objetivo recolher alguns 

jovens para formá-los escribas, em razão do aumento do poderio sobre terras e povos 

conquistados, da necessidade do registro de bens, de escrituração e de controle. Não podemos 

nos esquecer que a classe sacerdotal era a principal beneficiária desse saber, pois nas 

sociedades antigas, reis e faraós se confundiam com o próprio deus, havendo a necessidade de 

preparar aqueles que manteriam esse status quo. Portanto, as necessidades do faraó moviam 

toda a organização do reino, exigindo desses jovens, durante sua formação, o sacrifício da 

família, da sexualidade e da juventude. Por isso, para alguns, talvez fosse melhor que a 

criança ou o jovem permanecesse com o pai. 

A valorização do trabalho do escriba favoreceu a abertura de “escolas” e parece-nos 

que, inicialmente, o seu aparecimento está irremediavelmente amparado pela promessa do 

faraó de que ela , ou a escrita, poderia livrar os homens do sofrimento ou do trabalho pesado. 

Nesse caso, tornar-se escriba passava a ser um privilégio, uma honra e, ao mesmo tempo, uma 
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forma de a pessoa dominar um código (a escrita hieroglífica) ao qual só os mais íntimos dos 

deuses poderiam ter acesso. Resta-nos saber se, como privilégio, ser escriba não seria, no 

imaginário dominante, uma escolha dos deuses, e não uma escolha individual ou familiar. 

Além da promessa de se evitar o sofrimento do trabalho pesado, aparecia a idéia de os 

filhos dos outros se tornarem defensores do “Estado” ou, para sermos mais provocativos, 

tornarem-se “filhos do rei”, para se oporem, conseqüentemente, aos “charlatães”, que 

insistiam em interferir num saber exclusivo do soberano. A idéia de mudar para dentro do 

palácio parece ter motivado muitos jovens a abandonarem o oficio do pai e a se dedicarem 

integralmente ao lugar de guardiãs do rei, do seu saber e dos seus valores, o que implicava na 

concessão de um certo poder: o de subjugar, jurídica ou institucionalmente, um inferior, um 

fora da lei. Sendo o poder do rei divinizado, ao qual o povo não tinha acesso, a escolha desses 

jovens estava ligada à vontade divina e era realizada pela classe sacerdotal, que poderia 

desvendar os sinais transcendentes que indicavam quem deveria ser escolhido.  

Logo, aquela exortação ao aprendiz citada por Manacorda, que dizia - “não 

transformar teus pés num par de cavalos” -, nos faz ver que a exigência de obediência era não 

apenas uma tirania do pai, do mestre ou do rei sobre o seu filho ou sobre o filho do outro, mas 

um claro chamado para que o jovem aceitasse uma ordem superior (divina) que lhe prometia 

acesso ao palácio e às coisas sagradas. O ingresso do aluno estava condicionado a sua 

dedicação às coisas dos livros, e não às da sabedoria proveniente dos mais velhos – prática. 

Isso implica dizer que a promessa de um trabalho mais leve não era apenas um atentado 

contra os charlatães, mas contra a própria tradição, os velhos e a experiência; não para 

eliminá-los, mas por supor que os pais, para proteger seus filhos, poderiam aceitar com certa 

facilidade a promessa dos “charlatães”, em substituição à promessa do faraó. 

A trajetória da educação nos egípcios parece, pois, se encerrar nessa luta de forças 

entre os trabalhos herdados do pai e a promessa do rei-divino. Por um lado, lutava-se para 

preservar a prática da exortação de honrar o pai e os seus ensinamentos; por outro, forçava-se 

a retirada dos filhos do jugo da família, prometendo uma vida melhor livre da tirania exercida 

pelo pai ou pelos mestres de oficio.  

A importância da escola ou do mestre, nesse momento da educação dos egípcios, 

Médio Império, aparece estrutural e fortemente decidida a artificializar a experiência e, por 

conseguinte, intensificar a “passagem da sabedoria para a instrução (...): agora é sábio não 

quem possui experiência e inteligência e, por isso, está numa posição de domínio, mas quem 

conheceu a tradição dos livros” (Manacorda, op.cit., p. 26).  
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Algo disso se repete no mundo grego. Se tomarmos a oposição entre educação 

homérica e hesiodéica, veremos que nesta última o ensinamento era tido como aquilo que 

podia evitar o sofrimento (em especial a fome), mas sem livrar o aprendiz do trabalho. Pelo 

contrário, na mitologia de Hesíodo, se alguma escola tivesse de existir, que fosse voltada para 

o trabalho, em especial o agrícola. Nessa educação, temos algo que podemos denominar amor 

ao oficio natural, ou seja, a escola deveria aproveitar as habilidades naturais daquelas pessoas 

nascidas para o oficio, em particular os da terra e das matérias da terra. Diziam os 

Ensinamentos de Quíron - figura mitológica em forma de centauro: “O trabalho não é 

vergonha, vergonha é a preguiça. Se trabalhas, logo o preguiçoso terá inveja de ti, ao ver os 

teus ganhos” (Manacorda, op.cit., p. 45).  

Em contraposição à educação hesiodéica, a educação homérica pretendia alterar a 

natureza, produzindo naquele que nasceu “desprovido da bondade dos deuses” uma 

inteligência, senão igual, tão fértil quanto quem nascera favorecido pelos mesmos. Dentre os 

aristocratas guerreiros e os povos produtores agrícolas da Grécia, temos, então, uma nova 

promessa que, curiosamente, não parte do rei, e sim do povo que, segundo Manacorda, era a 

favor de Homero, enquanto o rei era a favor de Hesíodo. Em razão disso, surge uma questão 

elementar, que perdurou durante muito tempo na educação ocidental. Trata-se da “polêmica 

entre a excelência por nascimento e a excelência adquirida, entre virtudes inatas e virtudes 

aprendidas, entre natureza e educação” (idem). 

Essas duas tradições mitológicas foram divulgadas pelos poetas gregos e, para 

Manacorda (op.cit.), ilustravam bem o desprezo dos espíritos conservadores contra qualquer 

ascensão das classes populares através da aprendizagem. Diríamos mais: o que a polêmica 

trazia era a promessa, agora invertida - porque partia do povo - e diferente porque separava 

um sofrimento útil de um inútil. Sofrer num trabalho pesado e sujo era inútil, mas sofrer 

submetendo-se aos conteúdos da cultura ensinados pela escrita - a grande novidade - era útil; 

era acessar uma nova verdade que não mais se daria pela palavra, e sim pelas letras, a nova 

tecnologia que prometia socializar aquilo a que só os deuses tinham acesso: a decifração dos 

mistérios, da verdade e da vida.  

Ora, de uma forma ou de outra, os gregos fizeram o mesmo que os egípcios: 

combateram uma educação antiga, que era realizada de forma oral e hereditária, para construir 

uma educação nova, onde os grámmata, as letras, impuseram uma nova forma de transmissão; 

iniciavam oralmente o ensino, passando, posteriormente, à escrita. Escreve o poeta 

Aristófanes (apud Manacorda, op.cit., p. 51), em As Nuvens, quando coloca o personagem 
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“Justo” defendendo a educação antiga contra um outro personagem, o “Injusto”, defendendo 

da educação nova: 

Justo - 
Alto um grito de longe nos chega.. , 
trazendo aquele canto que nos foi transmitido pelos nossos pais. 
E se algum deles se fizesse de palhaço ou tentasse desafinar, como fazem 
hoje em dia as crianças de Frines, apanhava de santa razão: pelo ultraje às 
Musas. Perante o mestre de ginástica, as crianças deviam sentar com as 
pernas esticadas e fechadas, para não mostrar as vergonhas às pessoas de 
fora. Quando alguém se levantava, devia aplainar a areia, de modo a não 
deixar traços de sua adolescência para aqueles que querem se aquecer! 
Naquela época, nenhum rapaz se ungia abaixo do umbigo: na região das 
vergonhas lhes florescia uma pelugem tenra, como a dos frutos do marmelo. 
Sem fazer voz frouxa, não ia sozinho oferecer-se ao amante, piscando o 
olho. Num banquete, não era permitido passar a mão nas cabeças de rábano, 
nem roubar o aneto e o aipo dos mais velhos, nem fazer-se de glutão ou rir 
grosseiramente, nem pôr as pernas sobre a outra! 
Injusto - Velharia, de antes do dilúvio! Cheira a cigarras mofadas! 
Justo - Dize o que quiseres: a minha educação é essa; foi esta também a 
educação que receberam os guerreiros de Maratona. Tu, porém, aos jovens 
de hoje só ensinas a se exibirem de manto. 

 
 A promessa de toda e qualquer nova educação parece ser, então, como dizem Leif e 

Rustin (1968), a de evitar o sofrimento, exibindo “mantos”, e não carregando pedras ou 

construindo muros, navios, prédios, pois estes afazeres são próprios daquele que é escravo. 

Eis porque os autores evocam Aristóteles para afirmar que: 

A verdadeira educação tem por fim a cultura desinteressada e, de modo 
algum, aquilo a que chamamos preparação técnica. Só o homem livre que 
dispõe de vagares, e está liberto dos cuidados da subsistência material, pode 
aspirar a ela (..) tudo quanto é preparação para o trabalho, aprendizagem, 
pesquisa técnica, e de outra ordem, é coisa do homem preso ao trabalho, 
artesão ou escravo. (Aristóteles, apud Leif e Rustin, 1968, p. 20). 

 
A nosso ver, é este o solo fértil para o florescimento dos discursos a favor da 

construção das escolas no Ocidente; é na promessa de evitar o sofrimento que a escola se 

justificará na vontade coletiva.  

A comparação entre aprendiz e animais carregadores de peso vai se intensificar 

durante toda a Antiguidade ocidental, o que torna inútil alongar o texto nessa direção. A 

discussão se torna mais interessante se nos voltarmos para a Idade Média, quando a 

comparação ao animal deixa de ser feita e a questão do oficio, associado ao sofrimento, se 

transforma. Se a Antiguidade prometia, através da educação, evitar o sofrimento causado pelo 

trabalho pesado, na Idade Média inaugura-se uma outra promessa, a promessa cristã. 

Os mestres medievais eliminaram a idéia antiga de que a escola, em si, evitaria o 

sofrimento, embora ainda anunciassem que ela livraria o aprendiz do trabalho pesado e 
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também da fome, do trabalho inútil, mal pago e sujo. Houve aí uma ampla inversão na 

discussão sobre o sofrimento: se na Antiguidade recolhiam-se os meninos com a promessa de 

oferecer um trabalho mais leve, diferente do de seus pais, já na Idade Média, as escolas 

passaram a receber, preferencialmente, os estudantes que já possuíam algum ofício aprendido 

na família. Tal medida se justificava em razão da concepção cristã de que apenas a prática das 

leituras religiosas não bastava para formar-lhes o caráter. Ademais, no cristianismo, defendia-

se a idéia de que o sofrimento futuro só poderia ser evitado se o aprendiz se submetesse 

servilmente aos martírios impostos pelos rituais escolares, que estavam muito próximos da 

forma como os ofícios eram ensinados na família. Os aprendizes que não dominassem um 

oficio qualquer, deveriam se esforçar mais do que os outros, trabalhando e estudando dentro 

dos recolhimentos monásticos. 

Em sua Regula, São Bento prescreve que “a ociosidade é o inimigo da alma, portanto, 

os monges em determinadas horas devem dedicar-se ao trabalho manual e, em outras horas 

determinadas, à leitura espiritual” (apud Manacorda, op.cit., p. 121). Se o “ócio é o pai dos 

vícios” e o produto do trabalho deve prover o próprio alimento, o monge só o é na medida em 

que vive do trabalho de suas próprias mãos. Um monge-artesão, humilde e sem se vangloriar 

do saber de que dispõe, está apto para a sua atividade, pois a arte de produzir algo revela um 

caráter sagrado; um monge que “se enaltece pela competência na própria arte, achando trazer 

alguma utilidade ao mosteiro, seja afastado dessa arte e não se ocupe mais com ela” (idem).  

Cassiodoro, contemporâneo da Regula Benedicti, avança essa prescrição, recuperando 

o argumento dos antigos sobre a relação trabalho e sofrimento, e afirma: 

Se alguém é insensível perante a beleza das letras humanas e divinas, então, 
desde que tenha uma base mínima de instrução e de conhecimentos, 
dedique-se, segundo o antigo poeta, aos campos e aos rios que irrigam os 
campos: já que até os monges cultivam as hortas e os campos e se alegram 
com a fecundidade dos pomares (apud Manacorda, op.cit., p. 122). 

 
Nessa perspectiva, o trabalho ganha um caráter moral e os recolhimentos cristãos 

abandonam a relação aprendiz/animal e a dualidade pesado/leve, passando a exigir que o 

aprendiz se utilize do trabalho como um instrumento de reparação de sua alma. 

Apesar disso, os mestres medievais, para favorecer o recolhimento dos meninos, 

continuavam, como na Antiguidade, a comparar o fardo do trabalho com leveza do lápis, 

prometendo-lhes ascensão social, prazer e mesmo felicidade eterna. Sob chicote, palmatória e 

emulação, os aprendizes se perguntavam: estudo ou trabalho? Carrego pedras ou lápis? 

Submeto-me a um famigerado mestre de oficio ou a um mestre das letras? Submeto-me ao 

rigor de meu pai, do carpinteiro, ao calor do forno de fundição ou às enfadonhas atividades 
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escolares, carregando uma tabuinha, um caderno, uma mochila? Se escolher o ofício, 

desaponto o rei; se escolher as letras, desaponto a tradição familiar.  

É óbvio que esse não é mais o problema dos jovens de hoje. É, no mínimo, diferente e, 

de todo modo, de caráter único e totalizador. Se ele escolher as letras, agrada à família e à 

sociedade, embora corra o risco de não progredir profissionalmente; se escolher o ofício, não 

gozará de grande prestígio. Se estiver desempregado, porém com diploma, “compreende-se”; 

caso contrário, escorraça-se. 

Até aqui o discurso de evitar o sofrimento, proferido pelos recolhimentos ou mestres, 

esteve associado ao livrar-se do trabalho pesado (o trabalho do pai), à promessa de superá-lo e 

de encontrar a felicidade no trabalho dedicado a Deus. Contudo, com o aparecimento da 

burguesia, o discurso pedagógico dos mestres conseguiu ampliar ou reverter o seu poder de 

sedução, prometendo o ofício como forma de produzir riquezas. Isso se deu porque, nesse 

momento, o oficio conseguiu agregar um valor fundamental: o conhecimento. Com isso, o 

oficio saía da condição de causador do sofrimento e passava para o status de libertador 

daquele que sofre. Ou seja, quando o aprendizado obtido nas corporações passou a atrelar 

conhecimento e prática, o oficio se “enobreceu”, apesar da resistência da Igreja, que logo se 

inseriu nesse novo cenário.  

Esse novo contexto tem sua origem no humanismo italiano do século XIV, cujas 

características vitais eram: a substituição do homem da Igreja (antigos clérigos) pelo homem 

intelectual (novos clérigos); o nascimento dos mestres livres e da literatura vulgar; o 

aparecimento das comunas (o novo mercado); a criação da imagem do leigo, entendido como 

aquele que deveria amar os livros e seguir a profissão liberal, e não sacerdotal; e, por fim, o 

nascimento da burguesia enquanto Terceiro Estado. 

Sem alongar, mas também sem desprezar totalmente o assunto, daremos algum 

destaque para o nascimento da imagem dos mestres livres, e, por conseguinte, às formas de 

recolhimento que vão aparecer neste momento. Observa Manacorda (2002) que os mestres se 

livraram dos afazeres ou editos imperiais para se dedicarem às atividades particulares que 

surgiam com o aparecimento do novo mercado. Tais atividades diziam respeito à educação 

particular dos filhos dos comerciantes e dos acordos “empresariais” decorrentes das novas 

atividades comerciais. De um lado, eles cuidavam de redigirem contratos, memórias e 

testamentos e, de outro, se ocupavam da concorrência estabelecida pelo mercado à sua 

atividade de ensino. Neste caso, eles estabeleceram alguns critérios para que a sua atividade 

“particular” fosse lucrativa ou, pelo menos, não usurpada. Criaram, por exemplo, a figura do 
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mestre-patrão, do mestre-escravo e do mestre-livre, que correspondem, respectivamente, à 

idéia central de mestre autônomo, mestre com proscholus (autorização para ensinar) e mestre 

associado à ‘cooperativas’. Essas três imagens antecipavam a idéia nascente de mestres 

capitalistas que assalariavam outros mestres, ao criarem suas próprias escolas e dos mestres 

pagos por corporações ou por comunas. Isso ocorreu, segundo Manacorda, entre os séculos 

XIV e XV, na Europa, mais precisamente em Gênova. 

De qualquer forma, essas relações jurídicas do trabalho do mestre, fundadas numa 

sociedade mercantil, criaram uma legislação das relações formais para o recolhimento dos 

jovens. Isto é, o mestre de muitos (público) cuidava de estabelecer os estatutos para o 

preceptor de casa (mestre de poucos), de tal forma que este não conseguisse dominar sozinho 

o mercado de alunos e de escrituras. Para tanto, criou-se um impedimento legal que definia 

que os mestres preceptores de casa não recolhessem mais de dez alunos de cada vez 

(Manacorda, op.cit., p. 174). Com isso, evitava-se uma concorrência desleal entre os mestres 

públicos, os pagos pelas corporações ou comunas e os autônomos que atendiam em casa, 

alguns dos quais eram clandestinos. Além do mais, uma vez estabelecidas as relações 

jurídicas para o trabalho dos diferentes mestres, legalizou-se o direito de lecionar dentro das 

cidades àqueles que obtivessem a autorização do Estado.  

O recolhimento de crianças aparece agora como sendo a única forma de o Terceiro 

Estado competir com a aristocracia e com a Igreja. Quem afirmava isso era Leon Battista 

Alberti, citado por Manacorda (op.cit., p. 183), o qual dizia que “um homem culto, de uma 

cultura variada, voltada para o fazer”, [é] única forma contra a qual a fortuna nada pode” 

(idem). O novo homem, formado pelas artes produtivas, inaugura, pelo trabalho, uma nova 

forma de produção do lucro. Assim, Alberti afirmava: 

Os lucros provêm em parte de nós, em parte das coisas que estão fora de nós. 
Em nós existem as capacidades de produzir lucro, como as atividades 
industriais, a inteligência e outras aptidões semelhantes que estão em nosso 
espírito, como ser argonauta, arquiteto, médico e semelhantes, que exigem 
principalmente juízo e espírito ativo. São ainda aptas a produzir lucro as 
atividades do corpo, como todas as outras fabris e mercantis, andar, trabalhar 
com os braços e exercícios semelhantes, nos quais as primeiras recompensas 
pertencem ao trabalho e ao suor do artífice. Ainda em nós podem produzir 
lucro aqueles exercícios em que o espírito e os membros juntos concorrem 
para o trabalho e a obra: tal é o trabalho do pintor, escultor, citarista e 
semelhantes. Todas estas formas de produzir lucro, que estão em nós, 
chamamos artes (idem). 

 
Ora, se a natureza do lucro dependia dos exercícios impostos ao corpo, se tais 

exercícios corporais e espirituais, associados às coisas produzidas, garantiam o lucro, é óbvio 
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que o Terceiro Estado descobriu, definitivamente, a fórmula que intimidava a ação deliberada 

da fortuna obtida por herança ou por conquista de território (a guerra) ao bel-prazer de um 

governante. Por conseguinte, o dilema que o jovem vivia nesse momento não seria mais do 

tipo “estudo ou trabalho”, e sim como estudar para ganhar dinheiro e acumular riqueza.  

Nesses tempos, fins do século XV, evitar o sofrimento não era pura e simplesmente 

evitar o trabalho pesado, nem mais se associar à figura do animal que carrega peso, mas aliar 

letra e produção para gerar riquezas. Se essa relação era direta (o que parece ter acontecido), o 

discurso pedagógico do recolhimento passa a ensinar aos aprendizes letra e utilidade, prática 

mecânica e ciência. Então, do evitar o sofrimento contra o trabalho pesado (prática que 

lembrava os animais), passamos por uma concepção de trabalho moral, dedicado a Deus, até 

chegarmos num discurso pedagógico que divulgava a idéia de evitar a pobreza, isto é, a 

“escola” passa a compor uma nova forma de vida: a produção do valor.  

Assim, no fim do século XV e início do século XVI, falava-se em evitar a pobreza, e 

os pobres talvez, bem como suas crenças arraigadas no transcendental; enfim, era preciso 

evitar definitivamente a animalidade, a barbárie, a imundície e todos os gestos grosseiros dos 

forasteiros ou estrangeiros. É aí que os jesuítas surgem como os grandes educadores da 

burguesia. Primeiro, porque podiam fornecer um conhecimento enciclopédico, ilustrativo, 

necessário à nova classe (que mandaria, e não executaria o trabalho pesado). Segundo, porque 

a rigidez disciplinar das escolas jesuíticas cabia bem no projeto burguês de tomada de poder, 

que precisava, para tanto, de muita disciplina. Finalmente, porque, embora não fossem 

exatamente o sonho da Santa Sé, os jesuítas serviam aos interesses dela de promover a 

Contra-Reforma, a exemplo do que ocorre hoje com os movimentos Canção Nova, 

Carismáticos etc. Talvez tenha sido isso que, no século XVIII, irritou o Marquês de Pombal, 

um iluminista que reprovou a ausência, nos currículos jesuítas, de um conteúdo mais 

articulado com o desenvolvimento da época e com as ciências, como também a submissão às 

regras de um ensino escolástico, que dominava até então. 

No século XVI, não se tratava apenas de estabelecer relações jurídicas sobre o 

recolhimento feito pelos mestres, mas também, se assim for possível falar, em relações 

pedagógicas do recolhimento, pois, conforme os “tratados de pedagogia”, eram necessárias 

formas mais humanas de receber e ensinar as crianças e jovens. Agora, pedia-se para não 

bater nas crianças, não chamá-las de animais, nem tratá-las como tal; pelo contrário, pedia-se, 

inclusive, cuidado na escolha do mestre ao qual ela seria entregue. Se batessem ou surrassem 

as crianças, que justificassem e atualizem no castigo a grande promessa da escola: livrar o 
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aprendiz de todo e qualquer sofrimento. 

No Brasil, essa discussão acompanhou os jesuítas, quando estes classificaram os 

“indiozinhos” como “aptos à doutrina” ou “aptos ao ofício”.  

Tal classificação se iniciou logo nos primeiros anos de catequização e depois, mesmo 

com interrupções, funcionou por muito tempo. Definitivamente, o discurso pedagógico dos 

padres selava um compromisso com o ensino dos ofícios para os pobres (como forma de 

saírem desse estado) e da doutrina para os ricos. Como amálgama irreversível do discurso 

pedagógico, o ensino do oficio foi motivo de intrigas entre Nóbrega e Luis da Grã, pois, 

Enquanto Nóbrega é enfático na necessidade e utilidade de iniciar os 
educandos ‘nos ofícios’, de maneira que possam ser úteis ao bem comum da 
‘república’ e contribuir para o progresso, os documentos posteriores a 1570 
silenciam por completo sobre esse importante setor educacional (Mattos, 
1958, p. 260). 

 
No Brasil, essa idéia ainda dominava na formação do Liceu de Artes e Ofícios (e 

outros cursos profissionalizantes), em fins do século XIX e começo do XX, cujos cursos eram 

destinados a órfãos e a filhos de operários. A própria Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, 

da USP, ainda funciona em uma fazenda doada por esse senhor para ensinar a pobres e órfãos 

a trabalhar com a terra. Em resumo, aprender profissões, em um país viciado em considerar o 

academicismo como status, sempre foi associado à falta de condições – intelectuais – de 

prosseguir nos estudos, uma espécie de prêmio de consolação aos “burrinhos”. Atualmente, 

com a água batendo na garganta, começa mudar esse conceito, senão pela influência européia, 

certamente pela proletarização das profissões “nobres” e pela valorização de fazeres antes 

desqualificados. Por exemplo, e para relembrar alguns ofícios já citados, os de padeiro, 

marceneiro e mesmo o de agricultor, além de novos que estão surgindo com a evolução 

tecnológica. 

Para encerrar este tópico, gostaríamos de trazer algumas considerações sobre a 

concepção de trabalho para os Tupinambás, já que o contato dos jesuítas se deu 

principalmente com esse povo.  

Segundo Florestan Fernandes (1963), o trabalho, entre os Tupinambás, só era 

intensificado em tempos de guerra e das variações de estação. Na guerra, os homens 

dedicavam-se à fabricação de arcos, flechas e paveses, além da construção de canoas e ao 

preparo de ornamentos, enquanto as mulheres tratavam dos víveres e do fabrico de grande 

quantidade de farinha. Nas variações de estação, o trabalho era intensificado de acordo com o 

tipo de plantio ou de colheita. Em razão disso, entregavam-se vários dias e noites às 

atividades agrícolas e só as interrompiam quando as sementes plantadas eram suficientes 
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para prover a colheita desejada. Ainda segundo as informações de Florestan, o trabalho 

agrícola era realizado, por algumas tribos, pela manhã, até às 10 horas; por outras, até o meio-

dia; e por outras, ainda, até as duas ou três horas da tarde; ou, como o caso ocorrido no 

Maranhão, regressavam após o declínio do sol.  

A título de informação, Florestan mostra que antes de partirem para o trabalho, 

tomavam a primeira refeição do dia, sem, contudo, citar o seu conteúdo. Durante a labuta, 

guardavam completa abstenção, pois a próxima refeição era realizada ao regressarem. 

Cumpridas as exigências do trabalho, intensificadas em razão das guerras e das variações de 

estação, o tempo restante era preenchido com atividades que nem de longe lembrassem guerra 

iminente, fome ou necessidade. Era um tempo dedicado, em primeiro lugar, a recompor as 

energias dispensadas no trabalho e, em seguida, a produzir ornamentos que se destinavam ao 

uso na guerra, além da transmissão da cultura às novas gerações. A caça e a pesca também 

consumiam-lhes o dia inteiro ou não tinham hora determinada para serem realizadas, salvo 

restrições impostas por alguns de seus rituais. A esse respeito, Florestan (op.cit., p. 127) 

afirma que um dos “obstáculos encontrados pelos jesuítas, quanto ao desenvolvimento de 

hábitos cristãos, consistia no fato de não terem horas certas para caçar e pescar. Saindo muito 

cedo e voltando muito tarde, não podiam assistir aos ofícios religiosos”. 

O tempo pós-guerra e pós-plantio usufruído pelos índios era justamente aquele que os 

europeus e os próprios jesuítas não valorizaram; tal uso foi menosprezado e serviu de 

argumento central para qualificar o índio de preguiçoso ou ocioso, assim como para justificar 

sua escravidão. 

Quanto às crianças indígenas, sobretudo as recolhidas para a aprendizagem, o 

empenho em modificar sua relação com o tempo foi ainda mais desesperador, por duas 

razões: a primeira, porque elas foram submetidas à idéia de que deveriam estudar para evitar o 

sofrimento, que, nesse caso específico, era a morte, a necessidade e a privação. Em segundo 

lugar, porque os jesuítas vigiavam-nas permanentemente, por acreditarem, ou melhor, 

desconfiarem de sua natureza: animalesca? diabólica? humana?  

Não nos alongaremos na relação criança-sofrimento-aprendizagem imposta aos índios, 

porque a mesma será mais bem tratada posteriormente. O que importa aqui é que o discurso 

pedagógico trabalhou com a idéia da promessa de evitar o sofrimento, tanto no que se refere à 

comparação com animal, quanto à fome, ao trabalho pesado, à pobreza e, por fim, à morte. 

Até então, o discurso pedagógico esteve a serviço de uma promessa que, mais do que uma 

revelação divina, era temporal, realizável na terra e situada entre o poder estatal, a tradição e a 
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religião.  

De resto, temos a dizer que o que está em jogo em toda essa genealogia do evitar o 

sofrimento é a idéia de promessa. Como expressou Cifali e Imbert (1999, p. 40), os 

educadores “prometem um ‘além melhor’ em que as necessidades de todos serão atendidas, 

disso resultando ‘uma vida em comum’ quase sem atritos”. A promessa é a própria 

constituição do discurso pedagógico em todos os tempos, sobretudo na modernidade.  

 

3. DOMAR O INSTINTO OU TORNAR-SE HOMEM  

 

Assim como a obediência e a promessa (o evitar o sofrimento), o tornar-se homem é 

um outro componente do discurso pedagógico, que, de alguma forma, recorreu a imagem do 

animal para se afirmar. Como os dois primeiros, esse elemento também é utilizado pelos 

ocidentais como justificativa para realizar o recolhimento das crianças. Assim como os 

demais, ele impõe ao aluno uma série de resíduos sociais: os das lutas entre grupos e nações; 

os da preservação da espécie humana; os das formas pelas quais o corpo se inscreve na vida e 

na produção do valor, da moral e da religiosidade. A partir de tudo que já dissemos sobre a 

imagem do animal, podemos, aqui, afirmar que o aprendiz, quando associado a ela, é aquele 

que não tem vontade própria, que precisa domar seus instintos para tornar-se homem. Assim, 

o domar o instinto ou tornar-se homem traz a recorrente intenção de agir sobre o corpo do 

aprendiz com o objetivo de atingir a perfeição; perfeição que, mais uma vez, não se limita 

apenas ao caráter religioso e transcendental, mas se abre para o caráter moral mais amplo, 

entendido como o submetimento dos homens à moralidade de um tempo, consolidando para si 

e/ou para o corpo social uma certa lei de convivência.  

Essa moralidade envolve, em medidas diversas, o caráter religioso, além do político, 

do jurídico, do cultural, do econômico. Essa é a razão que nos leva a inferir que, de fato, a 

Erfindung (invenção) do discurso pedagógico quase não se afastou da moralidade, entendida 

como uma conduta localizada num tempo e num espaço. Basta ver que, no caso da 

obediência, o discurso pedagógico está associado a uma certa forma de se punir a pessoa 

numa dada sociedade e como forma de conduzir o aprendiz na sua individualização; no caso 

da promessa, esse mesmo discurso se liga à forma como o Estado ou o Poder retira os filhos 

dos outros do domínio do pai, para submetê-lo; no caso do tornar-se homem, há uma mistura 

de lei, de correção e de afastamento do oficio do pai. É, por assim dizer, uma ação combinada 

de lei e promessa que resulta num “novo homem” especifico para um determinado tempo.  
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Em resumo, enquanto a promessa procura uma forma de afastar os filhos dos pais e a 

obediência, procura alertar a todos sobre a existência de um modelo de punição, o tornar-se 

homem procura, no entrecorte desses dois aspectos, uma forma de anunciar uma mudança 

(novidade) que leve a pessoa a se deslocar ou a desejar um outro lugar social. Contudo, por 

indicar uma mudança social significativa, o tornar-se homem será mais evidente nas 

sociedades ditas políticas ou históricas. 

Assim, veremos que o tornar-se homem esteve ligado a uma forma específica de se 

conceber a criança ou o aprendiz num dado momento, sempre para atender a um novo modelo 

de existência. Nesse sentido, é importante destacarmos, dos tratados de História e Educação, 

algumas concepções construídas pela sociedade ocidental sobre a natureza da criança. 

Leif e Rustin (1968) sintetizam essas concepções de forma bem ampla e precisa, 

formando dos grupos bastante específicos. No primeiro grupo, se encontram autores como 

Aristóteles, para quem a criança é tábua lisa, onde tudo se pode escrever; Erasmo, que 

considera a alma infantil é como um campo a cultivar, um ramo tenro que se pode dobrar a 

seu bel-prazer, ou ainda, uma cera ou argila úmida; Comenius, que prescrevia que tudo que 

existe no mundo deve se imprimir na cera de nosso cérebro; Locke, para quem a criança é 

papel em branco, mas nem sempre pode-se mudar o seu caráter; e, por fim, Fontenelle, que 

acreditava que o caráter do homem é fixado no impulso inicial da vida, não havendo educação 

que mude essa marca. 

No segundo grupo, ao analisar os pensadores mais modernos, Leif e Rustin, 

mencionam as novas concepções sobre a natureza da criança, apontando para a importância 

do meio social na sua formação, cita autores como Rousseau, Pestalozzi, Dewey, entre outros.  

Essas concepções podem ser sintetizadas em duas formas genéricas de se entender a 

natureza da criança: pelo determinismo do caráter e pela influência do meio social, com 

efeito, prescrevem uma ação educacional que, no primeiro caso , é do tipo “socializadora”, e, 

no segundo, é do tipo “orientadora”. De um lado, entendem que as sociedades primitivas, e 

grande parte das antigas, executaram uma educação “socializadora”, compreendida como uma 

adaptação “natural” dos aprendizes às atividades ou ao ofício do pai, ou ainda, uma educação 

familiar dada aos filhos, com pouca inovação. De outro lado, consideram que algumas 

sociedades antigas, bem como as medievais e as modernas, realizaram uma educação 

“orientadora”, compreendida como concretização do futuro de um povo, na qual as crianças 

deveriam se preparar, não apenas para manter a tradição, mas também para se antecipar aos 

fatos. 
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Tomando por base essa divisão – socializadora e orientadora - podemos especular 

rapidamente qual foi a novidade que cada sociedade, desde a Antigüidade até a Modernidade 

ocidental, inventou para efetivar o projeto “tornar-se homem”. 

Na Antiguidade Ocidental, a novidade era a escrita, que aparecia como objeto de 

aprendizagem do estudante, sem, contudo, eliminar a tradição de transmitir o ofício do pai e o 

hábito de fustigar o aprendiz com vistas a “adestrar” sua inteligência. Desse modo, a escrita 

introduzia o aprendiz na gramática, como forma de domar seus instintos e torná-lo útil; ela o 

formatava para preservar o passado e se impor na guerra e na condução de si. Ao lado da 

escrita, a eloqüência, a retórica, a obediência comportamental e o afastamento das formas 

brutais da natureza dos animais, serviam como parâmetro de uma educação que o afastava da 

condição de animal irracional e, por fim, o tornava homem.  

Na Idade Média, o tornar-se homem não mais se resumia a socializar o aprendiz na 

arte ou no oficio do pai, nem em simplesmente ensinar-lhe a gramática. Agora, a grande 

novidade era a doutrina cristã, que o convocava a alcançar o ideal de homem convertido, 

entendido como aquele livre do paganismo e da barbárie. Porém, no século XVI, a idéia de 

conversão aparece mais ligada à experiência de uma outra visão de mundo, em razão da 

Reforma e da Contra Reforma. Já no Renascimento, a novidade era a erudição, que aliada à 

escrita e à doutrina, projetava um aprendiz letrado e refinado.  

Nos séculos XVII e XVIII, o discurso de tornar-se homem voltou sua atenção para a 

dispersão dos saberes, religiosos ou mundanos, consolidando como novidade uma escola útil 

e organizada com métodos de ensino mais seguros e concentrados. Tal organização visava 

formar um homem que executasse saberes úteis, portanto livre de um amontoado de coisas 

ultrapassadas, que em nada o ajudariam no tempo presente; o trabalho pedagógico do mestre 

passa a ser, então, levar o aluno a unir ciência e utilidade. Mas como o mestre faria essa 

união? 

A resposta pode ser encontrada, no século XVII, em Comenius (2006), o qual usa a 

seguinte metáfora: “O homem, para ser homem, precisa ser formado”. Portanto, Comenius 

admite que não se nasce naturalmente homem, mas se torna homem através de uma educação 

que não prescinda de métodos elaborados. A resposta também pode ser encontrada em 

Rousseau que, no século XVIII, anuncia: “Só há uma ciência a ensinar às crianças, que é a 

dos deveres do homem” (Rousseau, 2004 p. 31). O foco, aqui, é direcionado para uma 

educação que preze pela convivência social, o que secundariza a sabedoria filosófica e a 

científica, sem, no entanto, desprezar a união entre ciência e utilidade. 
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Assim, o objetivo da escola nos séculos XVII e XVIII era combater à dispersão dos 

saberes, através da criação de balizas morais, científicas ou filosóficas, que fixavam esses 

saberes a partir de justificações racionais. Assim, Comenius prescreve que “nada deve ser 

ensinado que não tenha utilidade presente” (apud Leif e Rustin, op.cit., p. 68) e Leif e Rustin 

(idem) acrescentam que a utilidade sirva “para esta vida terrena ou, melhor ainda, para a vida 

futura”. Alertamos, porém, que o que se deseja com essa utilidade não é, ainda, um 

conhecimento científico sobre a vida concreta, e sim sobre a vida moral. 

A partir do século XIX, o tornar-se homem parece desejar “reproduzir” o próprio 

homem numa experiência conceitual, consolidada pela ciência, isto é, se bem introjetada pelo 

aprendiz, ela fará com que ele se afaste de qualquer referência selvagem ou animalesca. Diz 

Renan que a ciência é “a religião mais perfeita, da qual seria bárbaro privar uma só alma” 

(apud Leif e Rustin, op.cit., p. 91). E continua: 

É sem dúvida lamentável o espetáculo dos sofrimentos físicos do pobre. 
Confesso, entretanto, que me tocam infinitamente menos que ver a imensa 
maioria da humanidade condenada ao ilotismo intelectual, ver homens 
semelhantes a mim, talvez com faculdades intelectuais e morais superiores 
às minhas, reduzidos ao embrutecimento (Idem). 

 
A ciência, nesse caso, não é apenas uma verdade segura e de poucas variações 

explicativas, mas uma forma de eclipsar tanto o humanismo praticado na Antiguidade como 

os nascidos na Idade Média; é mais uma forma de lembrar a cada um de nós o quanto somos 

universais e homogêneos, e não singulares e complexos. A ciência do século XIX, do ponto 

de vista discursivo, vem nos dizer o quanto a diferença nos espanta, o quanto o selvagem é 

nosso Outro abominável, o quanto ela é “necessária e eterna, como as verdades que proclama, 

(...) [e] diz respeito à humanidade inteira e em todos os tempos. No mais distante futuro, como 

hoje, será de imensa importância para a direção da conduta (...)” (Renan, apud Leif e Rustin, 

op.cit., p. 94). 

Ao soterrar o humanismo clássico - grego e romano -, o medieval e também alguns 

outros, a ciência cria o seu novo humanismo, carregado de cuidados e lisonjas à vida. Mais do 

que os anteriores, o humanismo do final do século XIX vai destacar o respeito à personalidade 

da criança e à sua espontaneidade, bem como a confiança na sua correta natureza. Nesse 

sentido, a criança passa a gozar, enfim, de uma imagem boa e sua natureza não precisa ser 

tocada com nenhuma ferramenta pesada, como a férula, a vara ou as indesejáveis palmatórias 

- instrumentos próprios para disciplinar animais -, bastando, como diz Ellen Key (apud Leif e 

Rustin, op.cit., p. 97), “deixar tranqüilamente e sem inquietação a Natureza fazer sozinha sua 

obra, velando simplesmente por que as condições lhe sustentem o trabalho”.  
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Esse acontecimento é derrisório, pois se antes era necessário intervir na natureza do 

aprendiz, por se supor uma animalidade, agora, surpreendentemente, isso não é mais 

necessário. Qual a razão disso? A criança passa, conceitualmente, a ser um bem precioso, não 

mais sujeito a açoites, surras, chibatadas ou pancadas; agora ela também compõe a grande 

criação ou invenção da ciência. Se Deus criou o homem e a mulher, a ciência criou o 

indivíduo e, conseqüentemente, a criança. Como que por uma inversão, a ciência recriou 

aquilo que Deus criou, isto é, conseguiu inventar a criança, imitando os passos do Criador. Ela 

descobriu como a criança pensa, como aprende, como e com quais métodos pedagógicos 

podemos imprimir tudo que há na vida em sua mente. Ellen Key conclui majestosamente o 

que devemos saber sobre a criança: 

Enquanto o pai e mãe não curvarem a fronte ante a grandeza da criança; 
enquanto não virem que a palavra ‘criança’ é outra forma de exprimir a idéia 
de ‘Majestade’; enquanto não sentirem que é o futuro, sob forma de criança, 
que lhes dorme nos braços, que é a história que lhes está aos pés, não 
compreenderão que têm tão pouco direito de ditar leis ao novo ser, quanto o 
direito ou o poder de comandar o curso dos astros.. é apenas quando o pai vir 
no filho o filho de rei a que deve servir com toda a humanidade, com o 
melhor das forças, que a criança estará na posse de todos os seus direitos 
(apud Leif e Rustin, op.cit., p. 97). 

 
Ora, agora as coisas se inverteram, pois nós (os adultos) nos tornamos os vassalos de 

nossos filhos, ou melhor, dos filhos do rei, que tomou por empréstimo o ventre da mãe e o 

favor do pai, para fazer suas as novas criaturas. De fato, não criamos os filhos para nós nem 

para o mundo, e sim para o rei ou, talvez, para eles próprios serem reis. É para o “rei” - tanto 

faz na imagem de Deus, do soberano, do Estado, da ciência ou do Capital - que educamos os 

“inocentes”, ou melhor, os novos reis. De uma só vez, a ciência pedagógica criou a Majestade 

(o aprendiz), a Gramática (enciclopédia infalível na criação de homens, e não de animais) e a 

Natureza da aprendizagem (o método). Revelados esses poderes, a ciência pedagógica se 

tornou, de fato, imprescindível para transformar pequenos “animais” em homens ou, mais 

especificamente, em reis.  

Quando o aluno “de hoje” diz ter vindo à escola para se tornar gente (ser alguma coisa 

na vida), ele na verdade diz: “vim me tornar um homem da ciência ou da tecnologia”; “vim 

aqui aceitar a promessa do Estado”; diz, portanto, “vim me tornar essa espécie chamada 

aprendiz, que defenderá a ocidentalidade, o império e a ciência, em detrimento do ofício do 

pai e de outros saberes inferiores”. Como a escola não pode mais arcar com essa promessa, o 

que lhe resta fazer?  

Eis o maior problema da escola desde o século XIX, pois já no século XVIII, ela era 
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tida como uma instituição que deveria socializar, entre os cidadãos, as benesses dos resultados 

das lutas entre os homens. Se antes desse tempo ela sobrevivia sem grandes ataques, era 

porque ainda não se havia descoberto o porquê dos pais entregarem-lhe os filhos. Quando isso 

ficou claro, ou seja, que ela nasce prometendo distribuir tais benesses, todos nós, 

independente da classe social, passamos a exigir dela o cumprimento da promessa. 

 Neste capítulo, sob o pretexto de falarmos da imagem do animal, falamos, na verdade, 

de como o recolhimento das crianças se deu no conjunto das forças sociais que, aos poucos, 

formulou a idéia de escola e a própria idéia de aprendiz. Com efeito, como vimos, o aprendiz 

não é apenas aquele que precisa se transformar no Homem, como entidade abstrata, mas 

aquele que concretamente precisa manter o curso das dominações, assegurar que os resultados 

conquistados, sejam quais forem, não se percam e nem sejam esquecidos. É por isso que hoje 

índios e negros abrem as suas próprias universidades e as ONGs se proliferam aos milhares, 

para que os seus saberes sejam apropriados pelos aprendizes que serão os defensores de uma 

nova “raça”. 

Se as crianças foram comparadas ao animal era porque até meados do século XVII 

todas as propostas educacionais tomavam o animal como referência para se pensar a escola e 

os estudos. Mas isso, na verdade, não passava de um recurso lingüístico, que a esse tempo já 

estava prestes a acabar. Vimos, portanto, a imagem do animal transitar ora como um alerta 

social das punições, ora como comparação entre o sofrimento (permanecer animal) e o prazer 

(aceitar a escola), ora, ainda, em pleno século XIX, como desprezo à condição animal do 

homem, que só seria subjugada pelo conhecimento cientifico.  

A imagem do animal, associada à figura do aprendiz, nos revelou bem os cálculos que 

traçamos sobre o seu corpo: a forma como o marcamos, o açoitamos, o acarinhamos e o 

amamos; nos mostrou a maneira pela qual o aprendiz foi aos poucos se tornando uma 

“espécie”, cuja função é manter o juramento de seus ancestrais e aceitar a herança que lhe foi 

transmitida, dissipando-a como se fosse um diagrama, deuleziano, que antes de ser matéria é 

tecnologia humana, discursiva, informal e que se alastra entre classes sociais, interesses e 

ambições diversas. Diagrama que traduz o amálgama entre o que se vê (o aprendiz) e o que se 

enuncia (o que se quer dele).  

No limite desta análise, ousamos afirmar que o aprendiz é uma tecnologia humana, 

portanto viva, atravessado por uma infinidade de interesses, que uma vez tomados para si o 

revelarão como um palco de novas batalhas. Afinal, 

Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao 
qual todo indivíduo pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue, em 
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sua distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que estão 
marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de 
educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação 
dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo 
(Foucault, 2001, p. 43). 
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CAPÍTULO 2 

 

O DEMÔNIO: O BEM E O MAL DA ORDEM PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

Por tradição, na história da filosofia não se 

gosta do corpo. Essa desconfiança imemorial 

parece, além do mais, privilegiar dois 

apêndices que expressam o parentesco do 

homem com o animal: o nariz e o falo. A fim 

de conjurar essa animalidade, o Ocidente 

inventou corpos puros e seráficos constituídos 

por máquinas de fazer anjos: da castração do 

casamento burguês, passando por todas as 

técnicas do ideal ascético (Onfray, M, 
1999). 


