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 Agostinho nasceu em Tagasto, na Numídia proconsular, hoje 
Argélia, em 354 e morreu em Hipona, em 430, com a idade de 76 
anos e com os Vândalos às portas da cidade. O seu pai era pagão, 
mas a sua mãe, Mónica, era uma cristã devota. Estudou gramática e 
retórica em Cartago, tendo vivido amancebado com uma mulher 
durante vários anos. Quando terminou os estudos de retórica, em 
Cartago, nasceu o seu filho Adeodato. Foi nessa altura que aderiu à 
seita dos maniqueus, sob influência de Fausto. Depois de ensinar 
retórica em Tagasto, Agostinho vai para Roma e, de seguida, para 
Milão, onde conhece o bispo Ambrósio que o converte ao cristianismo. 
Aí ensinou retórica e estudou Plotino, vindo a familiarizar-se com o 
neoplatonismo e os textos dos primeiros Padres da Igreja. Em 388 
regressou a África e no ano seguinte morre o seu filho Adeodato. 
Aclamado bispo de Hipona, aí permaneceu até morrer, consagrando-
se à evangelização e à escrita. As suas obras mais importantes 
foram: "A Cidade de Deus", "As Confissões" e "Sobre a Doutrina 
Cristã". 

Santo Agostinho  desenvolve uma teoria da educação no seu 
célebre livro "De Magistro" (Sobre o Mestre). Agostinho sabia do que 
falava: tinha sido professor, na Itália, durante uma parte da sua 
juventude e início da vida adulta e reflectiu muito sobre a origem do 
conhecimento e os meios de atingir o verdadeiro saber. 
 Profundamente influenciado pela teoria das ideias de Platão, 
que recebeu através das leituras de Plotino, o filósofo opunha-se às 
correntes filosóficas empiristas que viam na experiência sensível e na 
percepção sensorial a origem do conhecimento. 
 No De Magistro, Agostinho retoma a teoria da reminiscência, 
mostrando ao seu filho, Adeodato, que conhecer é recordar e 
aprender é descobrir em si as verdades eternas que cada um sem 
disso estar consciente. A sabedoria provem do único Mestre - Deus - 
que é o verbo divino e eterno e o conhecimento está ao alcance de 
todos os que tiverem fé. 
 Agostinho discute com Adeodato o facto aparente de que o 
ensino é transmissão do professor para o aluno através da linguagem 
e que esta tem duas funções: ensinar e advertir. O que é que nós 
podemos aprender pela linguagem e o que é que podemos aprender 
sem ela? Reconhecendo a existência de aprendizagem sem 
linguagem, por exemplo, aprender a apanhar um pássaro pela 
observação de um experiente caçador de pássaros, Agostinho que 
não são os sinais da linguagem que ensinam porque "se pode 
aprender sem sinais, sem linguagem, pela própria coisa" (1). E 
Agostinho acrescenta: não só se pode aprender sem a ajuda da 
linguagem, como a linguagem, enquanto conjunto de sinais, nada nos 
ensina: "um sinal verbal, como cabeça, comporta com efeito duas 



realidades, o sonus, o significante, que se percebe quando a voz ecoa 
no ar, como quando se percebe qualquer som natural, e a significatio, 
de que só temos conhecimento quando a coisa é percebida ou 
conhecida anteriormente; só percebemos o significante cabeça 
porque já vimos cabeças. Em consequência, as palavras não nos 
ensinam nada pois, ou ignoro o que significam a até não sei que são 
palavras ( por exemplo numa língua desconhecida); ou então sei-o e, 
neste caso, a palavra é um factor de recordação e não de ensino. 
Aprende-se o sinal pelo objecto e não o inverso. Ensinar é portanto 
apresentar a própria coisa aos nossos sentidos ou ao nosso espírito" 
(2). 
 O mestre não transmite conhecimentos, mas apenas sons que 
chegam ao nosso ouvido; limita-se a lembrar-nos o que já sabemos. 
Contudo, é preciso distinguir duas situações diferentes: "quanto os 
sensíveis (os objectos dos sentidos), só se conhecem pela experiência 
directa; se nunca percebi ou experimentei o que me dizem, não 
compreendo. Assim, lendo mais alto a palavra sarabalas, nada 
aprendemos de novo; seria preciso, ao contrário, que se nos ensine o 
seu significado, seja mostrando-nos uma sarabala, seja substituindo 
o termo por meio de uma perífrase cujas palavras evoquem coisas já 
conhecidas. Para os inteligíveis, quer dizer as relações matemáticas e 
os conceitos das espécies, como o cão, o homem, as palavras 
também não podem deles dar-nos conhecimento; compreendemo-las 
graças à luz divina que ilumina a nossa razão; a compreensão é uma 
iluminação intelectual. Por outras palavras,  o que compreendo, 
descubro-o não por meio de palavras, mas pela verdade que consulto 
dentro de mim, quer dizer o verbo, sageza eterna, o único mestre da 
verdade" (3). 
 Agostinho chamava de iluminação a revelação de uma verdade 
inteligível, ou seja, eterna e universal e, como tal, objecto de uma 
aprendizagem que tem a sua origem em Deus. É essa a razão por 
que conclui que o homem não pode ensinar o homem, pois ninguém 
ensina a verdade a ninguém; cada um apenas é capaz de contemplar 
a verdade. Mais à frente, Agostinho dá conta de três situações 
possíveis: o aluna ignora a verdade e reagirá ao discurso pela fé, a 
opinião ou a dúvida e, nesse caso, nada terá aprendido; ou o aluno 
sabe que é verdade e aprova o que o mestre lhe diz; ou sabe que é 
falso e rejeita o que o mestre lhe diz. Nos três casos, o mestre nada 
ensina ao aluno. Se os alunos não conhecem, antecipadamente, a 
verdade, podem acreditar mas não aprender. Se já conhecem a 
verdade, não aprenderam nada de novo. Se considera que é falso o 
que o mestre lhe ensina, também não se regista nenhuma nova 
aprendizagem. 
 Santo Agostinho completa a sua argumentação com uma prova 
suplementar: o reconhecimento do desfasamento entre a linguagem 
e o pensamento, expresso na mentira, nos lapsos e nas 
ambiguidades. Mas será que o mestre que transmite, com exactidão, 
o seu pensamento, está a ensinar? Se assim fosse, então os alunos 



iam para a escola para conhecer o pensamento do mestre e não para 
conhecer a verdade e ninguém é suficientemente tolo para preferir o 
pensamento do mestre à verdade. Só a iluminação é que permite ao 
aluno distinguir a verdade da falsa opinião. É por isso que o ensino se 
faz em dois tempos: "o professor expõe, não o seu pensamento mas 
a a sua disciplina: ciências, moral, filosofia. Depois, os alunos 
examinam por si mesmos se aquilo que lhes disseram é verdadeiro e 
contemplam assim, na medida das suas forças, a verdade interior. É 
então que se instruem" (4). 
 Agostinho conclui que ensinar é fazer aprender e aprender não 
é mais do que relembrar aquilo que já se sabe. O olho da sabedoria 
não são os sentidos mas a alma e a luz que permite iluminar os 
objectos para que a alma os veja é Deus. É por isso que as verdades 
não são transmitidas nem construídas; são descobertas. O professor 
não é o mestre; é um aluno como o seu aluno. Ambos são alunos do 
Mestre que é Deus. 
 Então, por que razão os alunos têm a ilusão de que só podem 
aprender com um mestre? Os alunos acreditam que são instruídos 
pelo professor porque decorre muito pouco tempo entre a palavra do 
professor e a sua contemplação, sendo levados a crer que receberam 
a verdade a partir da linguagem do mestre, tomando a consecução 
por uma consequência.  
 Agostinho faz, então, um outra pergunta: se os mestres são 
uma ilusão, então para que servem? O mestre tem um papel muito 
importante, não enquanto transmissor da verdade, mas enquanto 
facilitador da sua descoberta, orientando o aluno, a descobrir, dentro 
de si, a verdade e o conhecimento. O verdadeiro papel do professor 
não é transmitir, mas interrogar o aluno e o seu discurso é apenas 
um questionamento progressivo que incita o aluno a procurar as 
respostas na luz  do espírito. Nota-se, nesta argumentação, uma 
influência da teoria do conhecimento de Platão. Repare-se na 
semelhança entre o papel do professor e a actuação de Sócrates nos 
diálogos de Platão. Sócrates não afirmava que sabia; apenas 
perguntava para levar o interlocutor a reconhecer a sua ignorância e 
a descobrir, por si mesmo, aproximações à verdade. 
 Embora a teoria da aprendizagem, formulada por Agostinho, 
pareça resultar, pelo menos no que diz respeito às aprendizagens 
especulativas, não explica a natureza e as causas do erro. Agostinho, 
consciente dessa fraqueza, argumenta da seguinte forma: o engano e 
o erro resulta de dois factores: pela recusa em consultar a luz 
interior, ou seja, por preguiça intelectual, e pela fraqueza. O papel do 
professor é suscitar ânimo no aluno para que ele vença a preguiça 
intelectual e motivar o aluno para continuar a fazer perguntas que o 
levem a tomar consciência da verdade interior. Professor e aluno são 
ambos alunos do mesmo Mestre: Deus. A única superioridade do 
professor reside no uso de um método que é, nem mais nem menos, 
o método socrático: a maiêutica. 



 Agostinho dava a primazia aos objectos e não àquilo que se 
dizia deles: "e agora quero que entendas deverem as realidades 
significadas ser tidas em maior conta que os sinais. Com efeito, tudo 
o que é por causa de outra coisa, merece necessariamente menos 
estima do que aquilo por causa do qual é; a não ser que tu julgues o 
contrário" (5). O mestre é o facilitador da aprendizagem; não é o 
agente: "proclamam acaso os professores que se aprenda e fixe o 
que eles pensam, e não as doutrinas mesmas, que eles julgam 
comunicar falando? Pois quem será tão estultamente curioso que 
mande o seu filho à escola, para que ele aprenda o que o professor 
pensa? Ora depois de terem explicado por palavras todas essas 
doutrinas, que declaram ensinar, incluindo a da virtude e da 
sapiência, então aqueles que são chamados discípulos, consideram 
consigo mesmos se se disseram coisas verdadeiras, e fazem-no 
contemplando, na medida das próprias forças, aquela Verdade 
interior de que falámos. É então que aprendem" (6). 
 Em suma, Agostinho estabelece uma distinção clara entre o 
conhecimento das coisas corpóreas e o conhecimento das coisas 
intelectuais. Embora não negue que existe um conhecimento das 
coisas do mundo, que a nossa mente apreende e conhece através dos 
sentidos, Agostinho afirma que o conhecimento verdadeiro é o que se 
apreende por intermédio da razão. Um ensino baseado apenas nas 
palavras do mestre é uma aparência de conhecimento, uma vez que 
o verdadeiro conhecimento vem da contemplação dos objectos. É por 
essa razão que Santo Agostinho "afirma que nada do que 
desconhecemos podemos vir a conhecer apenas por intermédio das 
palavras. E, porque uma coisa é conhecer uma realidade e outra 
muito diferente é acreditar naquilo que alguém nos diz, as palavras 
sem um conhecimento prévio daquilo que realmente significam 
produzem apenas a crença como um simulacro do verdadeiro 
conhecimento. Quanto às verdades inteligíveis, também nada 
aprendemos através dos discursos, pois só conhecemos essas 
realidades quando pela iluminação da Verdade as contemplamos no 
interior da nossa alma" (7). 
 Com o objectivo de orientar a educação cristã dos jovens e 
instruir os professores encarregados dessa educação, Santo 
Agostinho redigiu o tratado "Sobre a Doutrina Cristã", iniciado em 
397 e completado em 426. Os três primeiros livros ensinam-nos a 
compreender as Sagradas Escrituras e o quarto ensina a expor aquilo 
que se compreendeu. No Livro II, Santo Agostinho desenvolve a sua 
concepção sobre a formação intelectual do cristão e sobre as artes 
liberais. No Livro IV, apresenta preceitos didácticos com grande 
utilidade para os professores. Com o objectivo de prosseguir no 
estudo das Sagradas Escrituras, Agostinho defende a aprendizagem 
do latim, do grego e do hebraico. Embora não descure as ciências da 
natureza, Agostinho dá uma importância muito grande à retórica, à 
gramática, à geometria, à música, à história e à filosofia. No que diz 
respeito à astronomia, Santo Agostinho chama a atenção para a 



importância do estudo dos astros, libertando esse estudo, contudo, 
da astrologia e das artes mágicas tão comuns no seu tempo. 
 Na obra "De Magistro", Santo Agostinho defende a doutrina do 
Mestre Interior, ou seja, a ideia de que o conhecimento vem de Deus 
que ilumina a alma, permitindo a contemplação da verdade pelo olho 
secreto e simples da mente. O aluno conhece a verdade não por meio 
das palavras dos professores, mas através da contemplação da 
verdade revelada por Deus. As palavras são sinais que servem de 
advertência e estímulo, pois Jesus é o único Mestre da verdade. O 
diálogo "De Magistro" formula uma clara teoria da aprendizagem. 
Escrito em 389, com Agostinho e o seu filho Adeodato como 
personagens, o diálogo conduz-nos à conclusão de que o professor 
não ensina nem o aluno aprende. Professor e aluno estão em situação 
idêntica. O que uns dizem e os outros escutam deve ser conferido á 
luz do Mestre Interior. Tanto a intelecção das coisas interiores como a 
que se exerce através dos órgãos dos sentidos sobre os objectos 
opera-se no interior, através da iluminação divina. "Por conseguinte, 
de acordo com o Mestre de Hipona, o intelecto humano exerce 
actividade cognitiva quando o homem confere o que vê, escuta, lê ou 
pensa com a verdade inteligível que está na sua própria mente, 
apresentada por Deus. Agostinho não conheceu a doutrina aristotélica 
do intelecto agente e, por isso, ele não confunde Deus com tal função 
intelectual, nem toma o poder intelectual do homem por um intelecto 
separado, tal como o apresentarão certos filósofos muçulmanos, ao 
interpretarem a doutrina exposta no "De Anima" de Aristóteles" (8). 
 Santo Agostinho deixou-nos um pequeno tratado, intitulado "De 
Catechizandis Rudibus", onde expõe um conjunto de normas 
didácticas que ainda hoje mantêm a sua pertinência. "Assim, de 
acordo com o pensamento da Águia de Hipona, o professor não deve 
olhar para a própria exposição da matéria, como se ela devesse 
aparecer aos próprios olhos como um modelo artístico de explanação. 
Ao contrário, deve apagar-se, sob tal aspecto, diante dos seus 
ouvintes, ficando satisfeito, desde que se faça entender por eles. 
Desse modo, diz Santo Agostinho, o êxito do ensino depende  em boa 
parte do professor que deve trabalhar com alegria, pois isso ajuda os 
alunos a tornarem-se receptivos, e torna a exposição agradável. Às 
vezes, pode acontecer que haja entre os alunos alguns muito eruditos 
e que, por alguma razão, se tornaram ouvintes. Nesse caso, o 
professor não deve preocupar-se. Fale, como se estivesse a lidar com 
pessoas que ignoram o assunto das lições; toque de leve nos temas 
já conhecidos e exponha com calma o que, de regra, se propõe aos 
incultos e aos ignorantes. Desse modo, o aluno erudito não deixa 
tirar proveito da aula, uma vez que relembrou o que sabia e 
aprendeu algo que ignorava." (9). 
 Santo Agostinho mostra alguma preocupação com as aulas 
monótonas e desinteressantes, deixando alguns conselhos para evitar 
que isso aconteça. Em primeiro lugar, o professor deve motivar o 
aluno, mostrando alegria e entusiasmo. Agostinho aponta as seis 



causas do enfado e refere os remédios para sanar essa situação. O 
professor, por vezes, pode ficar desiludido com a falta de brilho da 
sua aula. O remédio para isso é evitar essa impressão, pois se os 
alunos não manifestarem desagrado, não vale a pena o professor 
desejar uma excessiva perfeição. Outras vezes, o professor lamenta o 
tempo perdido com as aulas e é incapaz de mostrar entusiasmo. Está 
a dar a aula, mas tem o pensamento nos livros que ficaram em casa. 
O remédio para isso é lembrar-se que o seu dever é ensinar e que os 
seus alunos precisam dos seus ensinamentos. Embora as aulas 
possam tornar-se rotineiras, o professor deve manter o entusiasmo 
porque está a desempenhar uma importante função social. Por vezes, 
o professor lamenta-se por todos os anos voltar aos mesmos 
assuntos. O remédio para isso é ter consciência da renovação das 
gerações. Embora as lições sejam as mesmas, os alunos que as 
recebem são diferentes. Às vezes, os alunos ficam indiferentes aos 
esforço do professor e parece que não dão importância a nada. O 
remédio é envidar os melhores esforços para chamar a atenção dos 
alunos e procurar, por meio de perguntas, se eles estão a entender a 
exposição. Por último, o professor pode estar afectado por algum 
problema pessoal ou familiar que lhe retira a força de vontade e o 
ânimo. O remédio é lembrar-se que os alunos não têm culpa dos seus 
problemas pessoais e que a dedicação aos alunos pode até ser um 
factor de estímulo. 
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