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Dados Sobre a Autora 
Bohumila Sampaio de Araújo nasceu na Tchecoslováquia. Lá estudou Filosofia e 

Línguas, conhecendo toda a obra de Comenius nos seus originais. Casada com um brasileiro, 

veio para o Brasil e trabalha na Universidade Federal da Bahia – UFBA, promovendo 

cooperação internacional. Fez mestrado em Educação, com dissertação apresentada em 1994, 

que resultou no presente livro. Atuou em pesquisas e seminários de análise literária e artística, 

dentre os quais se interessa, principalmente pelos de cinema. Bohumila Araújo se ocupa de 

estudos sobre Comenius desde 1979 e já publicou inúmeros artigos, sempre em torno da idéia 

de atualidade do pensamento comeniano e sua influência na pedagogia brasileira. 

 

O Livro 
No livro aqui analisado, Bohumila Araújo enfatiza a interpretação dos fatos no 

contexto da época, considerando a teia de relações envolvendo a essência pedagógica no 

espaço-tempo comeniano. A Autora parte de elementos norteadores básicos que permitiram 

estabelecer as relações de homologia entre a pedagogia de Comenius e os conceitos 

pedagógicos modernos e estabelece os valores que compõem as estruturas do discurso 

comeniano. O livro estrutura-se em sete partes e é complementado com vários anexos, 

contendo a cronologia da vida e dos principais feitos de Comenius, Ilustrações e Glossário. 

 

Na primeira parte, Comenius e as Configurações Sócio-Políticas, a Autora 

contextualiza o Pedagogo como sujeito-objetivado do efervescente cenário histórico, religioso 

e político que permitiu as suas concepções teológicas, filosóficas e pedagógicas. O Trabalho 

de Bohumila, neste sentido, enfocou contextos específicos de países do Leste Europeu, os 

chamados países magiares, que sofreram experiências como a Reforma Protestante e a 

Contra-Reforma Católica, em um ambiente deslocado e diferenciado dos eixos França-

Inglaterra, Portugal-Espanha. Ao mesmo tempo a Autora deixa claras as experiências e 

influências políticas e teológicas que direcionaram o pensamento e a pedagogia de Comenius. 

 

A Autora evidencia os Pressupostos Filosóficos Comenianos e a sua Didática, que 

dão título ao segundo capítulo, não dissociando o Comenius filósofo e o Comenius teólogo do 

mestre Comenius, ao explicar a ‘Pansofia’ comeniana, que é interpretada como concepção de 

totalidade em educação e como método. Ela consegue situar e explicar a vida, o pensamento 
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filosófico-teológico e a obra de Comenius num contexto de importante mudança 

paradigmática. Nesta totalidade, ela destaca a Opera Didacta Omnia, que compreende uma 

visão circular do saber, evidenciando aspectos nos quais Comenius preconiza a educação 

integral, baseada nas suas concepções filosóficas. 

 

Bohumila Araújo introduz a concepção pedagógica de Comenius no Capítulo 3, sob 

o título: Principais Idéias da Pedagogia Comeniana, cujo sistema e método estão contidos na 

Opera Didacta Omnia e evidencia os elementos norteadores do seu trabalho, que foram 

extraídos da própria substância das concepções comenianas: democratização do ensino; 

igualdade de sexos; estrutura escolar; valorização do ensino infantil e, principalmente, da 

ética. A Autora apresenta alguns princípios comenianos como idéias precursoras sobre a 

importância da história, sobre a educação na universidade, sobre o método científico e sobre a 

própria pedagogia. 

 

Especialmente na quinta parte do Livro, Bohumila Araújo retoma aspectos da 

educação segundo Comenius compatíveis com as necessidades modernas da educação e 

correlaciona o seu pensamento com o de autores brasileiros como: Rui Barbosa, Fernando de 

Azevedo, Lucília Machado, Cipriano Luckesi, Moacir Gadotti, Paulo Freire, dentre outros 

educadores. A partir da página 117 da obra cá analisada, a Autora deixa claro seu objeto 

central, que intitula o Livro, ou seja, a atualidade do pensamento pedagógico de Comenius, 

preconizando-o, não somente como um novo modelo de educação, a ser posto em prática nas 

escolas, mas para um novo paradigma de estudos de natureza mais abrangente. 

 

As conclusões da Autora deixam claras as influências do pensamento comeniano, 

vislumbradas nos pensamentos dos educadores mais respeitados da contemporaneidade 

brasileira, mas, somente no plano teórico do pensamento brasileiro, não na realidade cotidiana 

da educação oferecida pelo Estado. Sobre isso, a Autora não discute. 

 

Aspectos Críticos 
Bohumila Araújo transmite encantamento e entusiasmo com a obra e com a pessoa 

de Comenius.  A importância maior do seu trabalho reside em apresentar o Comenius 

filósofo, literato e poeta aos estudiosos brasileiros, que o identificam muito mais como 

pedagogo, e possibilitar o acesso atualizado e fidedigno ao pensamento comeniano, graças à 

sua familiaridade com a cultura boêmio-eslava, porém, observa-se que a autora, apesar de 

comparar a pedagogia comeniana com a pedagoga jesuítica, não considera a influência que do 

pensamento patrístico e escolástico sobre a obra de Comenius. Influência que, sem duvida 

aconteceu, uma vez que a cisma religiosa era ainda muito recente. 

 


