
Revista HISTEDBR On-line                                                                                                  Resenha  
 

Resenha do livro: 

 

DA SILVA, João Carlos. Educação e Utopia no Renascimento. Coleção Thésis. Cascavel: 

Edunioeste, 2003, 123 p. 

 

Resenha por Paulo Henrique Vieira 

Graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá – UEM e Mestre em 

Educação pelo Departamento de Fundamentos da Educação da UEM. 

 

 O texto do livro é o resultado da Dissertação de Mestrado defendida pelo autor no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá em 

novembro de 1999, sob a orientação do Professor Doutor Cezar de Alencar Arnaut de Toledo, 

que também escreveu o prefácio do livro.   

No livro Educação e Utopia no Renascimento, o professor João Carlos da Silva1 se 

propõe a estudar a questão da educação nas utopias renascentistas, baseando-se nos escritos de 

Thomas More (1478-1535), Tommaso Campanella (1568-1639) e Francis Bacon (1561-1626). 

Seu objetivo é mostrar os limites que marcam a educação moderna, isto é, demonstrar a 

ingenuidade das teorias que defendem que ela é o agente principal senão o único que pode 

anular as contradições sociais e eliminar a pobreza em que se encontram as pessoas e as 

nações. Dizer que a educação tem o poder de “salvar” a sociedade do caos e dar-lhe harmonia, 

justiça e riqueza, e afirmar que ela pode acabar com a miséria, a concentração de renda e o 

desemprego, é atribuir-lhe um papel redentor que de fato não possui. Essa maneira ingênua e 

muitas vezes demagógica de entender o fenômeno educacional é também conhecida como 

“messianismo pedagógico”. Essa idéia de que a educação é uma força motriz, uma panacéia 

para todos os problemas modernos, no entanto, não é nova, ela nasceu em grande parte de 

obras como: Utopia, Cidade do Sol e Nova Atlântida, obras clássicas desse gênero literário 

nascido no século XVI, o Utopismo. O professor João Carlos da Silva analisa em sua obra o 

discurso desses autores no que se refere à educação, mostrando que já no início da 

Modernidade, ou seja, há mais de cinco séculos, têm-se conferido um caráter salvacionista e 

milagroso à escola e à educação.  
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 O livro é uma contribuição para a teoria que concebe a educação como elemento 

completamente vinculado e influenciado pelo contexto social, político e econômico. Apresenta 

as relações entre o pensamento educacional de More, Campanella e Bacon e o contexto 

histórico em que se inseriam. A concepção salvacionista da educação, pelo contrário, acredita 

e defende o seu caráter autônomo, e por isso mesmo capaz de ajustar as peças defeituosas do 

sistema social em vigor. Ela deve ser compreendida no contexto da transição histórica entre a 

Idade Média e os Tempos Modernos, quando as idéias milenaristas, ou seja, a crença num 

possível paraíso terrestre, acentuava-se em momentos de crise, como foi o século XVI. Para 

João Carlos da Silva (2003: 16), o fenômeno educacional “[...] não está dissociado da prática 

social dos homens, mas expressa as transformações econômicas, políticas, culturais e 

espirituais de um determinado período histórico”. É esse o propósito do livro Educação e 

Utopia no Renascimento, feito de maneira agradável e competente, com uma boa dose de 

informações históricas que ajudam a compreender a época vivida pelos utópicos.  

 O livro está dividido em três capítulos: 1- O sentido histórico de utopia; 2- 

Renascimento, Modernidade e utopia; 3- As utopias do Renascimento. No capítulo primeiro 

ele discute o significado e a historicidade da palavra: utopia, que surgiu primeiramente na obra 

de Thomas More: Utopia, que designava um lugar idealizado de uma sociedade mais perfeita. 

As utopias sociais de More, Campanella e Bacon contêm um forte apelo crítico à sociedade 

existente, apresentavam soluções alternativas aos problemas reais e foi nesse contexto que a 

educação ganhou relevância.  

 O autor apresenta as relações entre utopia e messianismo, muito fortes nesse período de 

Reforma religiosa, e profecias do fim do mundo. Cada comunidade possuía seu líder, que se 

auto-proclamava Messias, enviado por Deus, para socorrer, defender e salvar os oprimidos. Da 

Antigüidade clássica retiraram de Platão a inspiração para seus trabalhos. A República 

implementou o primeiro projeto utópico de uma sociedade perfeita, nela Platão já apontava 

que a ignorância era a principal causa dos problemas da condição humana, conseqüentemente, 

o saber, por si só, garantiria a salvação espiritual, econômica e política da sociedade. As 

utopias renascentistas caracterizam-se por três fatores fundamentais e comuns a todas: 

apresentam uma idéia do que seja uma vida venturosa; de como são constituídas as relações 

humanas e sociais, descrevem fisicamente as cidades, suas instituições, população, política e 

vida social. 
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 O messianismo sempre surgiu em momentos de crises sociais e sorvia da religião esse 

papel redentor do ser humano. Com a modernidade, a ciência e o saber passaram a substituir a 

religião nessa missão salvadora, razão pela qual a educação revestiu-se desse poder 

miraculoso e a ciência substituiu a religião como o grande mito da Modernidade, tornando-se 

a única salvação para a humanidade. O messianismo tem sua gênese nos textos bíblicos, 

sobretudo nos escritos de profetas como Isaías, Amós, Daniel, e, mais tarde, no Novo 

Testamento com o Apocalipse de São João. São textos que pregam um reino paradisíaco 

terrestre, surgido a partir de um novo mundo estabelecido pela vinda do Messias. Em A 

República, Platão idealizou também uma ordem social considerada justa, governada por 

filósofos e habitada por cidadãos virtuosos, por isso ela serviu de inspiração para os 

intelectuais da Renascença. Ao criar um novo paradigma social, Platão fazia suas críticas à 

sociedade de seu tempo. Nesse modelo platônico de sociedade a educação ocupava o centro 

das atenções, pois tinha a função de conduzir os homens ao mundo causal das idéias por meio 

do conhecimento e da prática da virtude. Platão propunha a substituição da ordem existente, 

baseada na força, por uma nova ordem, então fundamentada no conhecimento filosófico. Essa 

obra, juntamente com os textos bíblicos foram usados por Thomas More, Campanella e Bacon 

como fundamento moral e político para suas utopias. 

 No capítulo segundo o autor detalha o surgimento do pensamento utópico na 

Modernidade, iniciada no século XV. Ela surgiu, no campo da cultura, a partir das 

reformulações que o Renascimento levantou acerca da sociedade e do indivíduo. Uma forte 

acentuação da individualidade e da liberdade humanas foram fatores que marcaram o 

surgimento do chamado homem moderno. Os renascentistas buscaram no ideal de grandeza do 

mundo antigo e na riqueza cultural e filosófica do passado, a matriz para suas formulações. As 

transformações gerais que ocorreram na Europa daqueles tempos requeriam uma atualização e 

dinamização do conhecimento. O racionalismo e o experimentalismo consistiram em 

importantes métodos científicos que substituíram as explicações de ordem sobrenaturais que 

vigoravam no método escolástico, típico da Idade Média. O humanismo abriu novos 

horizontes para a compreensão do homem e sua conseqüente valorização. Nesse ambiente, 

escreve João Carlos da Silva, bibliotecas, academias e institutos se multiplicaram, eram 

instituições livres que apresentavam um novo conteúdo, método e práticas pedagógicas 

contrários ao ensino escolástico. 
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As transformações que o Protestantismo, o Humanismo, a Contra-Reforma e as 

descobertas geográficas trouxeram, exigiram novas explicações para o mundo que se 

modificava. As utopias foram algumas dessas respostas. A descrição dos navegadores incitava 

a imaginação como se as novas terras fossem realmente um paraíso terrestre contrastando com 

a miséria, a carência e o desequilíbrio social experimentado pela Europa naquele momento 

histórico. O homem foi levado a uma busca intelectual por modelos de sociedades mais 

perfeitas, que se aproximavam desses descritos fantásticos. 

 Os utópicos quiseram com seus escritos, resgatar o sagrado que vinha perdendo espaço 

num ambiente de dessacralização nascido com a Modernidade, dos comportamentos e dos 

valores religiosos. O descobrimento das novas terras no Atlântico contribuiu para a idéia do 

surgimento de um novo espaço sagrado. O projeto utópico criou uma sociedade paradisíaca e 

celestial com base no paraíso cristão ensinado nos textos bíblicos. Para os utópicos, o mundo 

que surgia era um mundo sagrado em oposição ao mundo profano que vigorava e que parecia 

se acentuar. A história passava, nesse momento, por um processo de sacralização, por isso o 

sagrado esteve muito presente na obra de More, Campanella e Bacon. “Os gestos, as palavras, 

o saber, o trabalho, as profissões, a natureza, enfim, tudo foi colocado pelos utopistas numa 

dimensão de sagrado, ganhando, portanto, uma consistência religiosa ao estar envolvida por 

uma força divina, com seu poder criador”. (DA SILVA, 2003: 49). 

No último capítulo, João Carlos analisa as três utopias: Utopia, de Thomas More, 

Cidade do Sol, de Tommaso Campanella e Nova Atlântida, de Francis Bacon. Criador do 

termo utopia, Thomas More nasceu em 1478 e foi condenado à morte em 1535, por não aceitar 

fazer o juramento à nova Igreja Anglicana, nem consentir com o novo casamento de Henrique 

VIII, rei da Inglaterra. Ele denunciou em Utopia os cercamentos (enclosures) das terras 

comuns e se sensibilizou com a arbitrariedade e espoliação sofridas pelos camponeses 

ingleses. More escreveu sobre o Estado ideal e uma sociedade baseada na igualdade social, 

condição fundamental, segundo ele, para se alcançar felicidade e estabilidade sociais, 

inexistentes na sociedade de seu tempo. É um livro que relata sobre uma comunidade 

imaginária cuja organização se contrapunha à Inglaterra real. Utopia foi um posicionamento 

crítico frente as principais mazelas de seu país. More denunciou nessa obra a miséria da 

população frente ao luxo e a ociosidade da aristocracia inglesa. A instabilidade social vivida 

em tempos de cercamento dos campos impedia a instauração da paz tão almejada por ele. 
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More Condenou o despotismo dos reis e propôs, seguindo o modelo platônico, a instauração 

de uma sociedade dirigida por filósofos-reis. A propriedade privada era vista como um entrave 

ao estabelecimento dessa sociedade utópica, nela o solo era considerado apenas como local de 

cultivo e não como propriedade ou riqueza. O modo de governo praticado em Utopia era o 

republicano, nada era feito sem que antes o povo fosse ouvido. Em Utopia, o trabalho era 

obrigatório e era dividido igualitariamente dentre todos os seus componentes, não havendo 

espaço para a vida parasitária, comum à nobreza. A alimentação era garantida a todos aqueles 

que trabalhavam. A Utopia de More era caracterizada por um marcante sentimento de 

tolerância religiosa, nela os clérigos eram personalidades públicas respeitadas pelo povo, mas 

não gozavam de qualquer privilégio em detrimento do restante da população, podendo 

inclusive, contrair matrimônio. 

 Em Utopia, a primeira fase da educação seguia até os cinco anos, período em que 

ficavam com a mãe em aposentos especiais. Em seguida, iniciava-se a educação social, com 

leituras e diálogos junto aos adultos. Também recebiam instrução profissional para as 

atividades no campo e nas cidades. Em sua pedagogia, More propunha uma relação entre 

teoria e prática, como condição indispensável para uma boa aprendizagem. Não se admitia 

uma dedicação exclusiva à formação livresca ou simplesmente teórica. Os estudos eram 

voltados para questões que pudessem ser úteis, recusando-se a prática de meras especulações. 

 A educação para More, era o recurso capaz de modificar o comportamento humano 

visando a transformação do mundo, com a erradicação das diferenças sociais. “A ética, a 

virtude, o prazer e a felicidade eram temas de grande relevância para a educação dos 

utopianos. Consideravam que a finalidade de todas as ações humanas consistiria na busca dos 

prazeres bons e honestos”. (DA SILVA, 2003: 72) O papel da educação era promover a 

virtude e com ela a justiça social. O homem utopiano era educado para a liberdade, porém 

responsável em suas atitudes.  

 Tommaso Campanella nasceu em Stilo, na Itália, em 1568. Foi preso em 1591 após 

uma tentativa frustrada de golpe político contra o poder central e condenado à prisão perpétua 

em 1602, mas foi libertado em 1626. No período em que esteve preso, escreveu sua principal 

obra: Cidade do Sol, que foi escrita em forma de diálogo, entre o grão-mestre dos 

hospitaleiros e um navegador genovês que teria conhecido em uma de suas viagens a 

civilização solariana. Diferentemente das utopias de More e Bacon, em Cidade do Sol, 
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Campanella fundiu os poderes temporais e espirituais numa mesma autoridade. A Igreja 

exercia papel principal sendo a instituição mais importante desta sociedade. Os solarianos 

eram regidos pelo chefe supremo conhecido como Hoh. Este era assistido por três forças 

auxiliares: Potência, encarregada pela manutenção da paz; Sapiência, que regia as artes 

liberais e mecânicas e era também responsável pela ciência, e por último o Amor, responsável 

pelo melhoramento da prole, através de uma alimentação saudável e da formação das crianças. 

Os solarianos negavam a propriedade privada por considerarem-na a principal causa dos males 

sociais. “Nesta nova ordem, as três forças anunciadas – Potência – Sapiência e Amor – 

apareciam em oposição aos três vícios e males da sociedade de seu tempo: a tirania, como 

falsa potência; a sofistica, considerada a falsa ciência, a hipocrisia, o falso amor”. (DA 

SILVA, 2003: 78) O saber deveria reger esse novo governo e não a tirania, de tal modo que as 

autoridades pudessem ser respeitadas e admiradas por seus conhecimentos. 

 O propósito da educação dos solarianos era o de lhes dar condições para seu pleno 

desenvolvimento humano. Por dois anos as crianças eram amamentadas, após os quais 

passavam a ser orientadas pelos mestres que de forma lúdica lhes ensinavam o alfabeto, a 

explicação das pinturas, o exercício físico e o estudo das histórias expostas pelas pinturas. 

Após os sete anos aprendiam tudo aquilo que fosse útil à felicidade, nas atividades diárias e 

nos passeios públicos diferente do ensino livresco dos escolásticos. O intuito de Campanella 

era desenvolver, por meio da educação, todas as capacidades e habilidades humanas possíveis. 

Sua sociedade ideal e utópica era também uma crítica ao mundo real e cruel da Itália do século 

XVI, ao mesmo tempo, uma solução para os problemas daquela sociedade. Tudo na Cidade do 

Sol era distribuído a todos de modo igualitário. A alimentação, o trabalho, a arte militar, a 

agricultura, a pecuária. Ciente da impossibilidade de estabelecer de modo prático sua utopia, 

Campanella tentou, ao menos, aproximar-se do paradigma de vida proposto por Jesus. Era um 

mundo idealizado aos moldes daqueles vividos pela Igreja primitiva, ou seja, um tipo de 

igualitarismo baseado nos ideais do Evangelho.  “Suas críticas eram dirigidas ao papado, 

como também à aristocracia italiana, que insistia em cultivar as extravagâncias do poder e da 

autoridade”. (DA SILVA, 2003:  91) 

 O terceiro autor utópico estudado é Francis Bacon que nasceu em 1561 e foi o 

precursor do método experimental e da ciência moderna. Escreveu sua obra prima: Nova 

Atlântida, em 1627. O pensamento educacional de Bacon deve ser analisado no conjunto de 
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sua obra, portanto, afirma o professor João Carlos da Silva (2003: 93), “[...]sua utopia não 

deve ser estudada nem compreendida de maneira isolada, mas deve ser discutida no bojo do 

seu pensamento”. Sua máxima: ciência é poder, foi exposta em Nova Atlântida. Nessa 

sociedade, a ciência tinha a função de educar os indivíduos para a formação de uma sociedade 

perfeita, pois ela garantiria o bem-estar social. “A proposta educacional de Bacon, portanto, 

fundava-se na busca pelo conhecimento total”. (DA SILVA, 2003: 94) A Casa de Salomão era 

o centro da produção, disseminação e distribuição do conhecimento, e, portanto, centro do 

poder em Nova Atlântida. 

 Bacon criticou o ensino escolástico, considerado por ele como falso saber, pois 

valorizava demasiadamente as palavras em detrimento da substância da matéria, e também por 

oferecer um conjunto de idéias muito estreitas frente às novas necessidades sociais. Criticou 

também a pedagogia escolástica, muito retórica e especulativa, segundo ele. Para Bacon, a 

ciência verdadeira era aquela que pudesse ser útil à vida e fosse instrumento capaz de devolver 

ao homem a capacidade de interpretar e transformar a realidade. Em Nova Atlântida o clero 

não se ocupava do ensino, para Bacon, ciência e religião tinham que andar separadas. Assim 

como as outras utopias, Nova Atlântida foi a resposta aos problemas humanos vividos e 

criticados por seu autor. “Portanto, seu projeto filosófico e político estava comprometido não 

com a pobreza e conservação do passado, mas com a prosperidade e a riqueza de seu país, 

enfim com uma civilização totalmente reformada”. (DA SILVA, 2003: 102) 

 Bacon queria uma ciência livre das amarras da religião e da política, voltada 

exclusivamente para desvendar os mistérios da natureza e colocar todos os recursos naturais a 

serviço da felicidade humana. Havia em Nova Atlântida “casas” que produziam os saberes, 

sob o comando da Casa de Salomão. Aquela era uma civilização do trabalho onde a 

investigação científica era constante, e não havia espaço para a ociosidade. Sua utopia queria 

que a ciência, ao se desenvolver, trouxesse paz e bem-estar às pessoas, diferente do que 

ocorreu e ainda ocorre na prática. 

 O autor conclui que essas utopias retrataram as contradições do período renascentista, 

procurando responder aos desafios históricos vividos pelos utópicos na Inglaterra e na Itália do 

século XVI. Para isso, tinham na educação, no saber ou na ciência o grande motor 

transformador da sociedade. Utopianos, solarianos e atlântes precisavam trabalhar e estudar 

para formarem uma sociedade ideal, mais perfeita e mais feliz. “A educação foi eleita para 
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construir uma ordem estável”. (DA SILVA, 2003: 114) Essas utopias criticavam o mundo real 

e sua forma escolástica de ensinar que valorizava excessivamente o método especulativo. A 

educação tomava entre os utópicos, uma dimensão redentora capaz de ajustar os problemas e 

desequilíbrios engendrados pela tirania dos governos e pela ignorância do povo. Utopia, 

Cidade do Sol e Nova Atlântida, foram construções teóricas criadas para combater as mazelas 

sociais. O autor lembra das contradições a que não puderam se livrar More, Campanella e 

Bacon, pois que elas foram dominantes nesse período de transição entre a Idade Média e os 

Tempos Modernos. Desse modo, mesmo garantindo um papel de maior importância ao 

conhecimento e à ciência, sofriam ainda forte influência religiosa ao dar um caráter 

messiânico para a educação. Esse caráter salvacionista foi um elemento comum encontrado 

pelo autor nas três obras utópicas. O livro busca alertar sobre os perigos dos posicionamentos 

ingênuos que comumente vemos apresentados em tempos de globalização em nossa sociedade, 

descolados de um contexto social que já não é mais o nosso.  Entender a educação como o 

messias moderno é servir aos interesses daqueles que pretendem esconder as causas reais da 

fome, do desemprego e da miséria que caracterizam a maioria dos países e condenam ao 

sofrimento a maioria da população mundial. O livro: Educação e Utopia no Renascimento, 

mostra que essa posição deve ser combatida e argumenta sobre sua fragilidade teórica diante 

do conhecimento histórico, nem sempre de domínio geral. Esse é o seu mérito e sua proposta, 

conseguidos com muito louvor. É leitura indispensável para educadores e professores 

alertando-os de sua função enquanto formadores de opinião e mostrando-os ao mesmo tempo, 

a limitação de seu “messianato”. O combate a essa visão ingênua de educação, já empreendido 

por outros intelectuais brasileiros, recebe um novo aliado com essa obra. 

 

                                                 
1 Professor no Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE de 
Cascavel. 
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