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 Clemente de Alexandria não escreveu nenhum livro 
especialmente dedicado à educação, pese embora o facto de Ter 
escrito uma obra com o título "O Pedagogo".  Embora esse tratado 
tenha um cunho exclusivamente religioso, é possível retirar dele as 
concepções educacionais de Clemente. 
 Tito Flávio Clemente terá nascido em Atenas, por volta de 150. 
Estudioso de filosofia e com uma curiosidade intelectual insaciável, 
fez várias viagens de que resultou a obra "Estrómatos ou Tapeçarias", 
na qual dá conta do que aprendeu com numerosos mestres das mais 
variadas paragens, da Grécia à Síria, passando pelo Egipto e pela 
Palestina. Um dos seus mais importantes mestres foi Panteno que 
dirigia a escola de Alexandria, destinada a preparar os catecúmenos 
para o baptismo. Foi em Alexandria, em contacto com Panteno que 
Clemente se converteu ao cristianismo, após o que lhe sucedeu á 
frente da escola. Com a perseguição aos cristãos, empreendida por 
Sétimo Severo, Clemente abandonou Alexandria e refugiou-se na 
Capadócia (actual Turquia), com o seu discípulo Alexandre que viria a 
ser bispo de Jerusalém. Da sua numerosa obra, podemos destacar "O 
Pedagogo" e "O Protréptico ou Exortação aos Gentios". Terá escrito, 
também, homilias e cartas, quase todas perdidas. O seu discípulo 
mais famoso terá sido Orígenes. 
 Nos seus primeiros trabalhos, Clemente procurou mostrar que a 
gnosis cristã é superior à gnosis grega e que não existe oposição 
entre filosofia e religião. "Clemente nutre a convicção profunda de 
que tudo quanto existe e tudo quanto se pode saber é obra do Logos, 
o Verbo eterno que se fez homem, Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa 
convicção é eminentemente cristã e racional" (1). É esse 
reconhecimento do Logos que, sendo possível no homem, o distingue 
dos outros animais, pois de "entre todos os animais, só o homem, 
devido à sua natureza racional e à sua alma espiritual, é capaz de 
criar e desenvolver cultura. Ora, a flor da cultura é a filosofia. Por 
isso, desde que o homem começou a filosofar e a compor poemas e a 
fabricar instrumentos para satisfazer as suas necessidades, ele 
participou da iluminação do Logos eterno que presidiu à criação. 
Acontece, entretanto, que, além do património de conhecimentos 
teóricos e práticos, de que o homem é capaz em virtude da sua 
constitução racional, aprouve a Deus fazer-lhe revelações de 
verdades que ele jamais poderia alcançar por si mesmo, devido á sua 
limitação de criatura. Esse depósito de revelação foi confiado primeiro 
por Deus aos Profetas que anunciaram a vinda do redentor ao 
mundo, e foi completado e proclamado primeiro aos judeus e, depois, 
aos povos de toda a terra por Nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos 
feito homem, o Verbo que habitou em nós" (2). 



 Não havendo contradição entre a verdadeira filosofia e a 
religião, nenhuma educação ficará completa se, "ao lado do empenho 
em cultivar as potências naturais pelo estudo, não se tratar de 
suscitar e de desenvolver a gnose, o conhecimento das verdades da 
fé, e a caridade que é a vida da graça e do amor divino, quando é 
dado ao homem fruir neste mundo" (3). 
 Clemente, seguindo uma tradição muito comum na cultura 
grega, também escreveu um "Protréptico", com o objectivo de 
exortar à compreensão da religião cristã. Destinado aos pagãos, esta 
obra, escrita em tom oratório e estilo retórico, exortava os pagãos a 
aderirem à religião cristã, mostrando a sua superioridade face ao 
politeísmo grego. 
 O tratado "O Pedagogo" é, sem dúvida, a obra de Clemente 
mais importante. Convém não esquecer que o pedagogo era, na 
Grécia antiga, o responsável pela educação moral da criança, 
ensinando-lhe boas maneiras, educando-lhe o carácter e conduzindo 
o menino a casa dos mestres que proporcionavam lições de matérias 
mais especializadas, como a retórica ou a ginástica. Sendo uma obra 
religiosa, "O Pedagogo" visa mostrar a maneira pela qual o Logos 
cumpre a sua missão pedagógica. Nos primeiros quatro capítulos do 
primeiro livro, Clemente enumera e analisa as funções do Logos: 
exortação, educação moral e instrução dogmática. Nos capítulos cinco 
e seis, faz um elogio da doçura, simplicidade e inocência das 
crianças, considerando-as um exemplo para os adultos. Tal como as 
crianças que são discípulas do mestre, também os adultos devem dar 
mostras de obediência e modéstia face aos ensinamentos do Mestre 
revelados nas Sagradas Escrituras. O verdadeiro pedagogo é Jesus 
cuja palavra nos conduz à salvação. A pedagogia consiste em venerar 
a Deus e um dos seus principais instrumentos é a piedade que nos 
ajuda a ter uma conduta que nós torna merecedores do Céu. Muito 
interessante é a metodologia proposta por Clemente para educar as 
crianças que não seguem os caminhos da rectidão. Clemente 
enumera doze formas de repreensão. A primeira é a advertência, ou 
repreensão afectuosa que ilumina a mente. A segunda é a censura, 
ou repreensão verbal de acções inconvenientes. A terceira é 
desaprovação ou censura às pessoas negligentes ou desmazeladas. A 
quarta é a reprimenda que consiste em violenta repreensão. A quinta 
é a crítica que é a repreensão pública das faltas. A sexta é a 
observação ou repreensão que ilumina a inteligência. A sétima é a 
admoestação ou repreensão séria. A oitava é a invectiva ou 
repreensão grave. A nona é a acusação ou repreensão especial 
dirigida aos injustos. A décima é a queixa que é um tipo de 
repreensão que procura a nossa salvação de modo velado e indirecto. 
A décima primeira é o escárnio que é uma repreensão feita para 
ridicularizar a pessoa. A décima segunda é a reprovação que é uma 
repreensão baseada na lei. 
 Interessante também é a forma como Clemente se refere ao 
valor pedagógico do temor, salientando que Deus é a bondade e que 



só usa os castigos com o propósito da salvação. O temor serve para 
afastar do mal os espíritos mais fracos. Há duas espécies de temor: o 
servil e o filial. O temor servil vem acompanhado pelo ódio e é típico 
dos escravos para com os seus senhores e o de todos os infiéis que 
consideravam Deus como um déspota e não como um Pai. O temor 
filial é acompanhado do respeito e pela deferência. É típico dos filhos 
para com os pais ou dos cidadãos para com os governantes justos. 
No último capítulo do primeiro livro, Clemente demonstra que a 
conduta recta se define pelo acordo com a razão e o pecado pela 
aberração e pelo erro. Os cristãos, além das regras naturais 
inculcadas pela razão, dispõem dos preceitos revelados pelas 
Sagradas Escrituras. 
 No segundo livro, Clemente procede a uma análise dos 
costumes, procurando mostrar como deve o cristão viver, afastando-
se dos pecados e das tentações. O tratado "O Pedagogo" destinava-
se a ser lido pela aristocracia de Alexandria, habituada a uma vida de 
luxo que Clemente critica severamente, em capítulos dedicados à 
alimentação, à decoração das casas, ao uso de perfumes, ao sono, ao 
riso, à procriação, aos enfeites, às roupas, às conversas obscenas e 
às relações de cortesia. No fundamental, Clemente exortava à 
frugalidade e ao desprendimento. Simplicidade, modéstia, reserva e 
pudor eram virtudes inestimáveis para qualquer mulher cristã, rica ou 
pobre. O silêncio era igualmente uma virtude estimada, sobretudo 
quando os jovens se encontravam em redor dos adultos. Embora 
alguns dos conselhos estejam datados, há outros que ainda hoje 
revelam actualidade: simplicidade no vestir, parcimónia nos gastos, 
valorização da beleza interior e gravidade no falar.  
 O terceiro livro do "Pedagogo" trata da verdadeira beleza, 
procurando mostrar que ela não consiste na aparência exterior, nas 
roupas caras, nos perfumes ou nos adereços. A beleza exterior é 
passageira e falsa. A verdadeira beleza está na caridade, no amor 
pelos outros, na misericórdia e na piedade. A alma compõe-se de três 
partes: a espiritual, habitada por Deus, a parte irascível que leva à 
incontinência e à intemperança e, por último, a parte apetitiva que 
conduz á devassidão e aos maus costumes. "O cristão, com o auxílio 
do Logos que habita no homem interior, deve dominar as tendências 
inferiores que o pretendem seduzir com a aparência de belezas 
transitórias e de desejos fugazes que levam à perdição. Esse 
pensamento da verdadeira beleza deve impor-se ao cristão em todas 
as circunstâncias da vida, permitindo-lhe evitar os passos em falso e 
a perda da graça divina" (4). 
 Revelando a influência da cultura grega, o capítulo X é 
inteiramente dedicado aos benefícios da ginástica. Clemente 
recomenda os exercícios físicos e os desportos como forma de enrijar 
os jovens e de fortificar a sua vontade.. O jogo da bola, os passeios 
pedestres, a jardinagem, a luta em pé e a leitura em voz alta são 
exercícios físicos muito apropriados para os jovens, embora não 
devam ser praticados em excesso. As mulheres devem reservar-se 



para os exercícios físicos mais brandos, como a fiação da lã, a 
tecelagem, a jardinagem e a culinária. 
 Todo o tratado "O Pedagogo" procura evitar os excessos, em 
todas as situações, avisando para a necessidade de manter o 
equilíbrio e a moderação. A vigilância contra os instintos irracionais 
faz-se melhor quando o corpo está moderadamente cansado por 
exercícios físicos e o espírito retemperado com as leituras das 
Sagradas Escrituras. 
 Clemente, ao contrário de outros intelectuais cristãos do seu 
tempo, não opunha a filosofia à religião. Tão pouco desprezava as 
restantes disciplinas: aritmética, geometria, retórica e gramática. 
Considerava, pelo contrário, que as disciplinas preparatórias 
(gramática, retórica, dialéctica, aritmética e geometria) eram úteis 
para se chegar à filosofia e que esta ajudava à aquisição da sabedoria 
divina. Embora o tratado "O Pedagogo" não se destinasse a definir 
um currículo secular, tendo, pelo contrário, sempre presente, a 
educação moral e religiosa das crianças, dos jovens e dos adultos, é 
possível vislumbrar o plano de estudos sugerido por Clemente: a 
espinha dorsal era constituída pelas Sagradas Escrituras e 
complementada pela gramática, retórica, aritmética e geometria. A 
ginástica tinha uma função retemperadora e ajudava a fortalecer a 
vontade. A filosofia e a teologia deviam ser estudadas mais tarde, por 
aqueles que se destinavam à vida religiosa e ao ensino. A filosofia era 
entendida, por Clemente, como a busca da verdade e da natureza 
real das coisas, ajudando a desenvolver a inteligência e preparando o 
espírito para a aceitação e compreensão da verdade revelada. Ou 
seja, a filosofia não tinha um objecto próprio e independente. Era 
entendida - isso sim -, como um instrumento ao serviço da fé, ou 
como escrava da teologia. Contudo, Clemente tinha a convicção de 
que a filosofia e as restantes disciplinas humanas e físicas só atingem 
verdades parciais e só as Sagradas Escrituras permitem o contacto 
com a verdade completa, necessária e imutável. A filosofia presta 
uma grande ajuda nessa procura da verdade imutável, ajudando o 
cristão a conquistar a verdade espiritual com o socorro da razão. 
Embora a filosofia ajude, ela não é indispensável à descoberta da 
verdade imutável, uma vez que o conhecimento sobrenatural vem do 
próprio Deus e é transmitido pelo seu divino Filho, aceite apenas por 
intermédio da fé. 
 Na obra "Estrómatos", que era a expressão utilizada para 
designar uma colectânea de ensaios, Clemente apresenta-nos o 
retrato do verdadeiro gnóstico, "isto é, do cristão que vive da fé e 
coloca a inteligência e a sua vontade ao serviço da crença, de tal 
modo que, ao mesmo tempo que se aprofunda nos mistérios divinos 
até chegar à contemplação, pratica a ascese até alcançar o pleno 
domínio sobre as paixões" (5). 
 Embora a sabedoria obtida por meio do ensino seja útil e 
necessária, ela não se pode comparar à verdade revelada que faz o 
homem avançar através da luz da graça na meditação dos mistérios 



revelados. Os ensinamentos sobre as coisas naturais e físicas 
destinam-se a ajudar os homens a lidar melhor com as coisas deste 
mundo e a filosofia ajuda-nos a contemplar, a cumprir os 
mandamentos e os preceitos da lei natural e a conhecer e incarnar as 
virtudes morais na nossa conduta. 
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