
   

EccoS Revista Científica

ISSN: 1517-1949

eccos@uninove.br

Universidade Nove de Julho

Brasil

Keim, Ernesto Jacob

A educação e a revolução social de Martinho Lutero

EccoS Revista Científica, vol. 12, núm. 1, enero-junio, 2010, pp. 219-237

Universidade Nove de Julho

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71518577013

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=715
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71518577013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=71518577013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=715&numero=18577
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71518577013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=715
http://www.redalyc.org


EccoS – Rev. Cient., São Paulo, v. 12, n. 1, p. 219-237, jan./jun. 2010.

A
r
t
i
g
o
s

219

Nesse artigo, desenvolvido com o Grupo de Pesquisa Filosofia e 
Educação Educogitans, do Mestrado em Educação da Universidade 
Regional de Blumenau são debatidos aspectos decorrentes do movi-
mento desencadeado por Lutero, Melanchthon e Cranach, por volta de 
1517, conhecido como reforma protestante, no que se refere à educação, 
identificada como agente revolucionário. Além da abordagem históri-
ca, pouco explorada, este artigo traz para a atualidade um extrato de 
sua obra no que se refere a uma ética social que se mostra presente em 
toda a produção literária de Martinho Lutero. Na pesquisa, que serviu 
de base desse texto, foram elaborados um conjunto de vinte aspectos re-
ferenciais para planejamentos educacionais referenciados, confrontados 
e integrados com a Ética Social de Lutero e os referenciais educacionais 
defendidos por Paulo Freire. 
Palavras-chave: Ética e educação. Educação e revolução. Martinho 
Lutero e educação.
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1 Da pesquisa ao contexto do texto

Esse artigo teve início com pesquisa realizada junto a professores 
de escolas confessionais com o propósito de identificar o viés de educação 
adotado pela escola, tendo como referência o carisma do fundador da 
ordem religiosa que representa. Assim foram debatidas a matriz educa-
cional decorrente do franciscanismo1, referenciado na vida e obra de São 
Francisco de Assis como motivação de Paz e Bem em respeito radical à 
vida, não importando os valores interpostos. Foram estudados também 
os princípios dos irmãos Maristas com suas escolas rurais para os filhos 
de camponeses se prepararem para a vida competitiva do mercado, sem 
perder o foco pela integridade e responsabilidade com a vida digna, os 
princípios humanísticos de São Vicente de Paula e os referenciais organi-
zacionais e piedosos de D. Bosco.

Apesar da importância desses pontos já referenciados, esse deba-
te ganhou corpo ao tratar da origem da Companhia de Jesus como rea-
ção da Igreja Católica Romana ao movimento que ficou conhecido como 
Reforma Protestante que, nesse texto, é apresentado não como uma re-
forma mas, como um processo revolucionário. Na busca do sentido da 
expressão companhia, ficou claro que essa ordem foi organizada com for-
mato de uma companhia militar, constituída por padres professores com 
a missão de propagar o evangelho e revitalizar o poder da Igreja. Como 
matriz operacional desta instituição foram escolhidos os referenciais pe-
dagógico-didáticos propostos por Santo Thomas de Aquino na década de 
1220, disponível em sua obra “De Magistro”(s.d.).

O impacto dessa ordem se fez sentir nas ações empreendidas por 
seus padres professores na Europa e nas regiões em que as conquistas ter-
ritoriais ensejadas pelas grandes navegações se firmavam como catequese 
das pessoas que lá viviam e que desconheciam a cultura e civilização eu-
ropeia e cristã. Em suma, esses religiosos traziam o modelo civilizatório 

1 Informações colhidas junto 
ao Instituto Franciscano de 
Antropologia da Universidade 
São Francisco. Bragança Pau-
lista, 1999.
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europeu para as terras que invadiam e delas se apropriavam, utilizando as 
Sagradas Escrituras como argumento de convencimento e sujeição.

O estudo em torno da Companhia de Jesus, organizada e liderada 
por Ignácio de Loyola, mostrou que essa ordem desenvolveu um traba-
lho muito significativo e diferenciado no Brasil, enquanto colônia, de tal 
forma que as missões do sul do Brasil, Paraguai e norte da Argentina, de-
senvolveram significativo trabalho de emancipação dos guaranis ao ponto 
de Portugal e Espanha, por meio da guerra guaranítica, combaterem o 
que foi ali realizado pelos jesuítas. Com outra dinâmica e propósitos, nas 
regiões leste e nordeste, os jesuítas desenvolveram um trabalho de sujeição 
para viabilizar a escravização dos indígenas. Com a expulsão dos Jesuítas 
das colônias portuguesas na década de 1760 pelo Marques de Pombal essa 
ordem se manteve em estado de quase latência, reassumindo sua missão 
escolar na metade do século XIX, quando os jesuítas, com grande acúmu-
lo de conhecimentos, passaram a conduzir escolas para rapazes dos quais 
muitos se transformaram em lideranças governamentais em diferentes pa-
íses na atualidade.

Os jesuítas receberam destaque nesse artigo pelo fato de fazerem parte 
de um processo de ensino organizado para confrontar a dinâmica educativa 
desencadeada no início do século XVI, quando a Igreja Romana se achava 
fragilizada no poder secular, com os princípios teológicos medievais, eviden-
ciando a iminência de mudá-los para se manter no Poder.

A fragilização do poder secular da Igreja se deu entre outros pontos 
pelo fato das máquinas de imprimir, desenvolvidas em meados do século XV, 
terem ampliado o número de pessoas que sabiam ler e eram muitos os folhetos 
e panfletos que propagavam todo tipo de textos, caricaturas e versões tanto 
dos textos sagrados quanto das circunstâncias do cotidiano como Ginzburg 
(2002) mostra como se dá, a repercussão de novas informações e inovações 
tecnológicas junto a uma comunidade ingênua e alienada2. Como decorrên-
cia dessas mudanças na sociedade que saía do mundo medieval e se lançava 

2 Ginzburg, com sua obra “O 
Queijo e os Vermes” mostra 
como a informação descontex-
tualizada numa comunidade 
alienada, submissa e ignorante, 
ao receber informações diversas 
as interpreta e questiona tudo 
conforme uma ótica particular 
ingênua e alienada.
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para o mundo moderno, se desenvolveram diversos movimentos, sendo dois 
com maiores repercussões conhecidos um como Renascimento e outro como 
Reforma Protestante. 

2  O movimento revolucionário desencadeado  
por Martinho Lutero

O Renascimento, como movimento de recuperação de prestígio, e o 
Revolucionário, no contexto de gerar mudanças que atendessem aos ideais 
de seus idealizadores e seguidores, passaram a ser alvo na pesquisa que se 
concentrou na forma e nos procedimentos como a educação serviu de recurso 
revolucionário. Cabe aqui diferenciar reforma, que se caracteriza como um 
movimento que mantém a forma original, acrescentando-lhe novos matizes, 
da revolução como movimento que altera e modifica substancialmente as ba-
ses de sustentação de uma relação social, política e ideológica3.

Como vimos na passagem do mundo europeu da idade média para 
a idade moderna, o destaque foi o desenvolvimento da máquina de im-
primir com tipos móveis, por Gutenberger, em 1440, que possibilitou que 
o povo tivesse acesso aos textos escritos; o Renascimento que estimulou 
novas formas de organização social; as grandes navegações que iniciaram 
o que hoje chamamos de globalização; a análise de como se organizavam 
as ações comerciais possíveis por meio dos textos de Maquiavel e a revo-
lução empreendida por Martinho Lutero e seu grupo que se constitui no 
foco desse texto.

Quanto à imprensa é interessante destacar que por volta de 1500 já 
haviam impressoras em mais de 250 centros europeus que produziram cerca 
de 13 milhões de livros para uma população estimada em 100 milhões de 
europeus. A informação disponível para o povo e um processo intenso de 
alfabetização pode ter alimentado o que Paulo Freire (1997) chamou de movi-

3 O movimento de reforma 
substancial nos aspectos reli-
giosos e teológicos se deve a 
Calvino que alterou tanto a 
liturgia como a organização te-
ológica da igreja decorrente do 
movimento luterano.
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mento da consciência ingênua e alienada das formas de poder, à emancipação 
das pessoas para uma consciência crítica e engajada.

Lutero, numa viagem à Holanda, por volta de 1513 constatou que na-
quele país a Igreja Romana não conseguia manter o mesmo poder tirânico 
que exercia na Alemanha e compreendeu que esse fenômeno ocorria pelo fato 
de seus habitantes, por serem alfabetizados, se sentirem capazes de debater e 
questionar o que lhes era dito pelos clérigos em suas pregações e pelas autori-
dades em suas imposições, conforme Treu (1991 e 2006).

Esse fato levou Lutero a constatar que as pessoas seriam capazes de in-
teragir com o que normatizava e organizava suas vidas, o que lhe fez deduzir 
que ao lado de cada igreja deveria existir uma escola. Essa instituição popular 
poderia gerar autonomia na medida em que as pessoas alfabetizadas se tornas-
sem capazes de ler e interpretar os textos e, em especial, os sagrados, que eram 
o equivalente a um código civil que imperava na época. 

As mudanças desencadeadas no fim do século XV, econômicas, tecno-
lógicas e pelas novas formas de poder e de lideranças, enfraqueceram as for-
mas de poder vigentes obrigando a Igreja Romana, já enfraquecida, a buscar 
novos argumentos que reabilitassem sua identidade e sua autoridade4. Seu po-
der até então era inconteste, transcendendo o espiritual ao ponto de interferir 
nas políticas internas e externas dos países que constituíam o mundo europeu. 
Esses desafios evidenciavam algo como o anúncio de que algo deveria ser re-
alizado para a superação dessa morte anunciada, desencadeando o que ficou 
conhecido como Renascimento.

Como parte das estratégias desse movimento, ficou clara a necessidade 
de nova imagem em que a grandiosidade espetacular deveria ser um ponto 
importante. Nesse sentido arquitetos e artistas e não filósofos ou teólogos 
foram mobilizados e contratados para a construção de algo que assegurasse o 
poder sobre a Europa e sobre os territórios que eram conquistados pelas nave-
gações em outros continentes.

4 Treu (1991) enfatiza o mo-
vimento de enfrentamentos de 
Lutero ao poder instituído pela 
igreja Romana junto a popula-
ção civil da Alemanha. 
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Para atender a esses propósitos foi iniciada a construção da Basílica 
de São Pedro que exigia a demanda de grandes somas de recursos obtidos 
entre outros, dos nobres por ela favorecidos e dos crentes, conforme Lienhard 
(1998 p. 59). Nessa campanha foram estimuladas, valorizadas e aceleradas as 
promoções para a venda de indulgências, que se caracterizavam como docu-
mentos que beneficiavam as pessoas depois da morte por terem feito doações 
pecuniárias. O medo infundido com a ameaça da eternidade no inferno ou 
mesmo no purgatório transformava esse documento em um “produto” de boa 
aceitação no “mercado”.

No afã de obter recursos e construir uma nova imagem, muitos 
comportamentos, antes obscuros, ficaram mais visíveis, entre eles alguns 
abusos e falcatruas envolvendo as coletas de recursos e também a desobedi-
ência aos costumes e aos procedimentos morais e éticos propagados como 
próprios para a vida monástica. Essas constatações desencadeavam entre os 
religiosos mais vinculados aos aspectos teológicos e obedientes às normas 
e regras de vida religiosa, protestos e questionamentos se tais ações consta-
vam das Sagradas Escrituras. Apesar da consistência teórica e argumenta-
tiva esses movimentos eram desencorajados, mas circulavam nos bastidores 
de forma branda e camuflada, denunciando que o essencial não eram as 
convicções teológicas, mas a reorganização do poder vigente que lutava 
para manter sua hegemonia (BUSS; WILLE; DHEHER, 1990 p. 42).

Martinho Lutero era um desses frades piedosos, contritos e submis-
sos ao que era ditado por seus superiores e pela tradição, mas era também 
cuidadoso e ferrenho investigador das Sagradas Escrituras na busca de argu-
mentos que apoiassem seu fazer e suas ações como frade que interagia com 
o público e como pessoa que seguia o que era determinado (LEINHARD, 
1998, p. 66). Dessa feita, numa viagem a Roma, como representante de 
sua ordem, em um debate sobre a missão que lhes cabia nesse cenário, teve 
oportunidade de, no centro do poder, se defrontar com essa realidade con-
trária a seus ideais teológicos e humanistas, ao ver que tudo se voltava para 



EccoS – Rev. Cient., São Paulo, v. 12, n. 1, p. 219-237, jan./jun. 2010.

A
r
t
i
g
o
s

225

KEIM, E. J. 

a arquitetura, a arte e a economia para atender às demandas impostas pelas 
construções em andamento.

Além desse encaminhamento diferente do esperado, ele se confrontou 
com um estilo de vida permissivo que se naturalizava entre membros do alto 
clero, muito diferente da austeridade e do rigor que exercia em seu contexto 
monástico (LEINHARD, 1998 p. 83). Essas constatações geraram desilusão 
e frustração e o estimulou a buscar apoio nas escrituras sagradas. Nelas, ele 
que atuava como professor universitário e pesquisador, se convenceu de que a 
salvação era um bem estendido a todas as pessoas e que não havia instâncias 
intermediárias entre Deus e os homens. Ele entendeu que a salvação já estava 
concedida e que não tinha sentido e nem era justo cobrar e vender algo que já 
estava posto e disponibilizado diretamente por Deus a todas as pessoas bati-
zadas e que aceitassem o benefício dessa dádiva.

Essa convicção de que a salvação era uma graça e, portanto, estava 
disponível de forma gratuita a todos que dela desejassem usufruir, o con-
venceu de que a venda das indulgências era uma fraude e que as autori-
dades eclesiásticas não poderiam se por como representantes de Deus na 
Terra. Essa constatação o motivou a organizar um documento que histo-
ricamente ficou conhecido como as “95 teses do Dr. Martinho Lutero” 
para ser debatido e aprofundado na Universidade de Wittenberg, como 
fundamento da natureza e do significado da atuação da Igreja no contexto 
do poder divino.

A certeza teológica que inspirou Lutero nesse documento deu ar-
gumentos para desencadear debates acadêmicos que condenavam a venda 
de indulgências, vista como uma prática que atentava contra as escrituras. 
Sua convicção e determinação o transformaram em um líder de um mo-
vimento de enfrentamento às autoridades eclesiais, que utilizava em suas 
pregações e conferências argumentos que contagiavam o público e seus 
colegas professores.
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Como professor na Universidade de Wittenberg se integrou ao hu-
manista, professor e doutor Philipp Melanchthon que ampliou o suporte 
teórico de suas teses e ref lexões, aumentando o alcance e credibilidade 
de seus argumentos. Nesse contexto de debates, o documento escrito em 
latim, antes de ser apresentado ao público, foi enviado aos seus superio-
res, para o debate acadêmico, que, por sua vez, lhe recomendaram que 
silenciasse sobre o assunto, mas um desses manuscritos foi enviado para 
as autoridades em Roma, que ficaram indignadas com tamanha ousadia 
e irreverência. A repercussão desse fato motivou Lutero a transcrever o 
documento para o alemão com o objetivo de torná-lo público, pregando-o 
na porta de entrada da Igreja do Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro 
de 1517, conforme Rhein (1998, p. 24).

Um terceiro membro importante, como parte da liderança desse 
movimento revolucionário, foi o pintor, artista e gráfico Lucas Cranach, 
dono de um grande estabelecimento de impressão e homem de largas 
posses econômicas. Esse parceiro e compadre de Lutero financiou a im-
pressão de, aproximadamente, um milhão de cópias das teses defendidas 
por Lutero durante o ano de 1518 e nos seguintes, conforme informações 
coletadas do museu de Lucas Cranach5. De acordo com os argumentos 
ali coletados, a intenção de Cranach, como membro ativo do movimento, 
apontava para a ampliação das forças que poderiam promover a libertação 
do povo alemão da tirania a que estava submetido pelo poder de Roma. A 
posição de inimigo da cúria romana se apoiava, entre outros fatores, pelo 
fato de ele ter sido preterido como um dos mestres pintores para a Basílica 
de São Pedro (MOSER, 2004 p. 23).

As cópias das 95 teses, impressas por Cranach, foram distribuídas 
em inúmeras moradias alemãs que com ele se motivaram para alfabetiza-
rem-se. Esse fato evidenciou tal procedimento como um elemento funda-
mental para que o movimento desencadeado por Lutero tivesse a repercus-
são que o caracterizou como um processo revolucionário. O apoio popular 

5 Dados recolhidos pelo autor 
com historiadores pesquisado-
res que atuam onde ficavam 
as oficinas gráficas de Lucas 
Cranach em Wittenberg –Ale-
manha em 10/2007. As infor-
mações são do Prof. Andreas 
Metschke. Endereço: Cranach-
Hof, Schlossstrasse 1 Markt 4 . 
06886 Lutherstadt Wittenberg.
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decorrente dessa iniciativa mostra pela primeira vez na história da Europa, 
ampla cobertura de textos impressos a algum movimento. É importante 
destacar que os textos em circulação não se limitavam aos distribuídos 
gratuitamente pela liderança do movimento, mas o interesse despertado 
junto ao público motivou a edição de muitos outros textos a favor e tam-
bém contra os ideais de mudança a ponto de gerar vários panfletos, livros, 
cartas e artigos com vasta circulação, o que garantia lucros e ampliação da 
fortuna de muitos editores tanto na Alemanha quanto na França.

Como decorrência da propagação das ideias luteranas, a igreja oficial 
reagiu e declarou a excomunhão de Lutero, estabelecendo que ele deveria 
ser proscrito do Sacro Império Romano Germânico, cabendo ao prínci-
pe eleitor da Saxônia decretar essa decisão. Para isso convocou Lutero 
para uma reunião conhecida como a Dieta de Worms (BUSS; WILLE; 
DHEHER, 1990), em que ele declarou que não abjuraria de suas convic-
ções, fazendo sua famosa declaração, “[…] de que não queria e não podia 
se retratar por que é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência 
[…]”. Em seguida foi lavrada a sentença, que declarava que sua vida, a par-
tir daquele momento, teria o mesmo valor da de uma ave, isso significava 
que se alguém o assassinasse não seria considerado criminoso.

Protegido por seus amigos e parceiros, Lutero foi “sequestrado”, du-
rante quase um ano no Castelo de Wartburg, onde, de maio de 1521 a 
março de 1522, em apenas onze semanas, traduziu o novo testamento do 
grego para o alemão, além de muitos outros textos que fundamentavam 
suas posições. Nesses textos utilizou uma linguagem que incorporava as 
formas de expressão e comunicação da população das diversas localidades 
que constituíam a Alemanha, caracterizando os primeiros textos impres-
sos como sendo da língua alemã. Esses artigos eram impressos e vendi-
dos com muita velocidade, transformando-os em importante elemento de 
mercado, o que fortaleceu sua proteção e sobrevivência.
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Depois desses meses, Lutero retorna a Wittenberg para organizar as 
mudanças que seus companheiros desencadearam, sem os cuidados para que 
elas se caracterizassem como processo e não como algo imposto. Essa inter-
venção se apoiava na convicção de promover mudanças de forma pacífica, 
tendo a educação como agente da ação. 

3  A educação e o ensino diferenciados  
no contexto revolucionário

Lutero acreditava que a educação seria o melhor agente para fazer 
uma mudança relevante e duradoura. E para tal considerava a linguagem 
como agente fundamental ao ponto de Lienhardt (1998 p. 103) destacar 
o registro de um colega da academia, conhecido como Karsthans, que 
“[…] elogia Lutero por escrever numa forma da língua alemã a fim de que 
nós, simples leigos, pudéssemos também lê-lo […]” e que “[…] os clérigos 
reduziram os simples leigos à ignorância e Lutero, ao contrário, os estaria 
esclarecendo […]” e, mais adiante, esse autor destaca na mesma obra, que 
“[…] o pio doutor é hábil em explicar a escritura de modo mil vezes mais 
hábil, por falar de uma maneira natural e compreensível” (op. cit. p. 104).

Essa postura de Lutero de comunicação adequada ao público, de 
certa forma, fortaleceu seu processo revolucionário ao priorizar a educa-
ção como elemento desencadeador das mudanças desejadas. Esse processo 
possivelmente se deu como ação revolucionária, o que diferencia educação 
de ensino. Enquanto a educação se baseia na interação das pessoas por 
meio do debate em torno de um tema proposto que lhes é significativo, 
mobilizando um processo coletivo que muda a realidade em sua base e 
em sua raiz e que, por isso, é destacado como processo revolucionário, o 
ensino se caracteriza como ação em que os conhecimentos existentes são 
elaborados e implementados para gerar novas posições e relaçõesA educa-
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ção no movimento revolucionário liderado por Lutero foi impulsionada 
pelos textos impressos e distribuídos por Lucas Cranach que motivaram 
as famílias a se alfabetizarem e assumirem posição contra e a favor dos 
argumentos apresentados naquele documento (MOSER, 2004). Assim a 
participação de Lucas Cranach, no cenário de mudanças da Europa, ao 
imprimir e distribuir as 95 teses a “quase todas as casas da Alemanha”6 
possibilitou, um processo por meio do qual, quem era alfabetizado, alfa-
betizava os vizinhos e os parentes. Dessa forma, o conteúdo de cada tese 
era debatido conforme a realidade de cada grupo e família, caracterizan-
do-se, portanto, como uma ação de educação revolucionária pelo fato de 
as pessoas atuarem como agentes de seu próprio processo de mudanças.

Essa ação revolucionária por meio da educação e não do ensino fez de 
Lutero um agente contraditório, pois estimulava a organização de escolas 
apoiadas em concepções estabelecidas por Santo Agostinho e, por isso, com 
um foco medieval, apoiado na transmissão de conteúdos que tinham nas 
Sagradas Escrituras como foco e referencial. No entanto, apesar dessa limi-
tação ele inovou a atividade escolar ao estimular e valorizar o corpo por meio 
da dança e da música para que a sensibilidade fosse desenvolvida e aprimo-
rada; ao estabelecer que os trabalhos manuais deveriam ser priorizados para 
que as pessoas fossem capazes de gerir conforto e bem-estar para si e para seu 
grupo e também recomendou que as escolas deveriam matricular tanto os 
meninos quanto as meninas, apesar da ressalva de que os meninos deveriam 
ser mais exigidos do que as meninas.

Além da impressão das 95 teses, as oficinas de Cranach, em uma se-
gunda etapa do processo educativo-revolucionário, imprimiram em torno 
de cem mil cópias do Novo Testamento, que foram distribuídas gratuita-
mente, em capítulos separados, para conjuntos de dez moradias. A finali-
dade dessa distribuição diferenciada e fragmentada era a de que as pessoas 
que ocupavam cada uma das moradias se reunissem com seus vizinhos, 
para debater os conteúdos do capítulo que receberam. Ao final, esses tex-

6 Dados recolhidos pelo autor 
com historiadores e pesquisa-
dores no Museu Lucas Cranach 
em Wittenberg – outubro de 
2007. Muitos dos argumen-
tos aqui apresentados fazem 
parte de documentos ainda 
não disponíveis ao público. O 
endereço do museu é: Cranach-
Hof Scholssstrasse 1 06886 
Lutherstadt Wittenberg.
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tos eram reunidos e encadernados constituindo-se como um documento 
coletivo.7 Nesse ponto, cabe destacar que os recursos que viabilizaram a 
distribuição gratuita, vinham de doações colhidas dos nobres aliados, dos 
recursos pessoais de Lucas Cranach e também dos trabalhos de pintura 
que ele realizava e que eram bem valorizados economicamente, segundo 
Moser (2004, p. 172).

A dinâmica educativa de Lutero, além de fazer da Alemanha um 
país que em poucos anos alfabetizou a maioria dos jovens e adultos, pode 
ser responsabilizada pela criação da língua alemã, de forma unificada, na 
Alemanha, no contexto do Império Romano Germânico como morfologia, 
sendo a sintaxe dessa língua estabelecida no fim do século XVIII, quando 
Goethe e Schiller a organizaram partindo do latim, do grego e do aramaico.

Outro ponto importante como aspecto referencial da revolução lutera-
na na perspectiva da educação, foi a veiculação dos ideais revolucionários por 
meio de panfletos bem ilustrados, com caricaturas e desenhos de autoria de 
Lucas Cranach que denunciavam e impactavam, de forma muito expressiva, 
aspectos da igreja tradicional romana, criticados pelos reformadores. Essas 
ilustrações eram esperadas com muita curiosidade pela população que ansiava 
por mudanças e com elas se entusiasmavam para saber mais e, talvez, por isso, 
se empenhassem mais com a alfabetização.

O processo coletivo e popular de distribuição de textos para debate e 
trocas de posições, caracterizado como uma ação de educação popular, deu 
autonomia às famílias para debater o que estava escrito e, de acordo com 
os historiadores alemães entrevistados e conforme Lienhard (1998, p. 207), 
esse processo desenvolveu certa desconsideração das pessoas com relação à 
importância das escolas.

Essa percepção desencadeou um movimento de reforma nas escolas 
populares existentes, o que exigiu empenho e esforços com as autoridades 
para que fossem abertas novas escolas públicas e as existentes tivessem sua 
rotina e programas alterados de tal forma a atraírem o interesse da população, 

7 Informação colhida nas 
entrevistas e nas pesquisas 
realizadas no museu de Lucas 
Cranach e também no museu 
de Lutero onde está exposto um 
exemplar já encadernado.
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acolhendo as crianças de todas as classes sociais e possibilitando que nelas as 
famílias pudessem interferir e interagir. Essa nova postura nas escolas como 
instituições comunitárias, provocou um esvaziamento dos conventos e das es-
colas tradicionais, que mantinham suas formas tradicionais, com a postura de 
estabelecer quem poderia e deveria estudar e o que poderia ser ministrado nas 
escolas, mantendo-se distantes das camadas populares e, por isso, adotavam 
postura contrária aos propósitos de Lutero.

Apesar desses desafios externos, Lutero teve também de enfrentar 
dificuldades internas, pois alguns de seus aliados defendiam a posição de 
que escola para todos era algo supérf luo e até prejudicial, principalmente 
pelos estudos das línguas e da cultura geral, por que distanciavam as pes-
soas da fé verdadeira e simples, que era a única necessária. Lidar com a 
ingenuidade e falta de criticidade de seus pares foi, como vimos, mais um 
grande e importante desafio a ser superado por Lutero como ação educati-
va, o que, de novo, transcende o ensino e evidencia a educação.

A reação de Lutero como educador pode então ser sintetizada por seu 
movimento de motivação e promoção da superação da consciência ingênua 
para uma consciência crítica em relação aos textos sagrados, no contexto da 
vida social e política em que estava envolvido. Esse foco tinha a meta de pro-
mover o discernimento e a capacidade crítica e interpretativa para que os tex-
tos sagrados tivessem o papel de eixos que viabilizassem melhor relação entre 
as pessoas e sua atuação de forma comprometida com as escrituras sagradas e 
de forma responsável pela vida. 

4  Os ideais de educação e ensino de Lutero  
na atualidade

A introdução deste texto se reporta à pesquisa que buscava com-
preender a presença e importância da proposta de educação proposta pelo 
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patrono escolhido, tanto nas ações educativas quanto em termos de ges-
tão. Dessa feita, a pesquisa se encaminhou para Martinho Lutero pela 
importância histórica que representa no mundo ocidental ao transcender 
a dimensão religiosa e possibilitar ações de educação, mais do que ensino, 
em todos os níveis, caracterizando também a educação como processo e 
ação política.

Assim, partindo da educação como atuação revolucionária e do ensi-
no como agente de aprimoramento dos conhecimentos já estabelecidos, com 
base na condição conceitual e na ação de Martinho Lutero como agente de 
mudança social, este item traz um conjunto de vinte aspectos para orga-
nização educacional com os quais se pretende motivar ações de mudança 
reclamadas no contexto de nossa sociedade.

Esses aspectos foram organizados com base nas posições de Lutero e 
apresentados por Oliveira(2003) como sendo sua ética social, confrontados 
na formulação de uma interação conceitual com o pensamento pedagógico 
e educacional de Paulo Freire.

Paulo Freire foi escolhido como autor contemporâneo para mediar o 
texto teológico de Lutero para um texto pedagógico de educação e de en-
sino que desse conta dos aspectos atuais pela semelhança desses autores em 
relação à educação como ação e processo político capaz de lidar com focos 
de crise que ameacem a dignidade da vida.

A escolha de Freire também se deu por ele ter uma proposta de 
educação com caráter revolucionário que tem na cultura e no universo vo-
cabular pontos centrais para a organização de atividades que promovam o 
resgate da humanidade roubada, que se caracteriza como opressão. Freire, 
na dimensão da cultura opressora gerada por quem rouba a humanidade 
de outrem, assevera que os opressores promovem cultura de naturalização, 
de apropriação e de alienação e, em contrapartida, a cultura oprimida ge-
rada, promovida e propagada por aqueles que têm a humanidade roubada 
articulam uma cultura que é historicizadora, socializadora e conscienti-
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zadora, conforme Romão (2007). Outro ponto importante de interação 
desses autores reside na dimensão do universo vocabular com a escolha 
das palavras-chave e dos temas geradores que ref letem e repercutem os 
anseios e modos de vida das pessoas envolvidas no processo, o que faz da 
educação algo vivo e representativo do que o grupo se propõe.

Com base no suporte teórico freiriano foi possível reescrever os aspec-
tos destacados como sendo a Ética Social de Lutero, preservando sua dimen-
são filosófica e ontológica. O resultado desse trabalho, apresentado a seguir, 
ressalta, a nosso ver, que as possibilidades de interpretação e de mudança não 
se esgotam neles, por isso esses 20 aspectos se constituem em parte de um 
processo freiriano sempre inconcluso, incompleto e inacabado.

Assim, apresentamos que: 

1. As pessoas são livres de todas as coisas, não estando sujeitos a ninguém, mas, 
por amor e cuidado, cada um é servo de todos. É a radical serviçalidade.

2. Ao receber gratuitamente a vida e seus dons e a consciência de liberta-
ção, cada um tem obrigação de fazer em gratuidade o mesmo com seu 
próximo.

3. A vida comunitária implica deixar de lado o luxo e a ostentação; contro-
lar o comércio; combater a usura e os monopólios; reabilitar os pobres e 
eliminar todas as formas de prostituição e corrupção.

4. As novas gerações devem ser habilitadas para que superem a geração 
existente, no que se refere às ações que visam o bem comum e a integri-
dade da vida.

5. É dever de todos reorganizar o mundo moribundo, devendo promover 
uma reforma social, que discuta e altere as relações de poder, a sociedade 
e a economia.

6. Todos devem se engajar em processo de melhoramento da sociedade 
e não esperar por uma reforma emancipadora e libertadora, que surja 
como mágica.
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7. A ética se apresenta como resposta da consciência coletiva em cada um, 
por meio de ações de responsabilidade com a vida, para superar o que gera 
marginalização e miséria.

8. O ser humano ao se libertar dos preceitos e costumes que geram miséria 
e marginalização, deve buscar e praticar o inusitado, o excepcional e o 
inesperado para a valorização da vida.

9. O ser humano tem a tarefa inadiável de cuidar do mundo, protegen-
do todos os ambientes e todos os seus integrantes com todas as suas 
forças.

10. O ser humano tem a obrigação de sobreviver mesmo em tempos difíceis, 
sem abalar sua determinação de fazer o bem, superando as necessidades e 
possibilidades da época e do local em que estiver atuando.

11. É ético, empenhar-se pela educação emancipadora de todos os seres hu-
manos para a autonomia e a libertação, em que cada um assume o outro 
e todos os demais, e é por todos assumido.

12. Uma população bem educada, honesta e responsável com o bem comum, 
é capaz de liderar, acumular, compartilhar, preservar e usar as riquezas e 
todos os bens da coletividade para o bem comum.

13. É ético promover ensino para as pessoas de todas as classes sociais, sem 
discriminação, incorporando os tesouros do passado e animando a cons-
trução e a organização de um futuro com a responsabilidade de eliminar 
a miséria e as marginalizações.

14. O conhecimento deve ser desenvolvido de forma interativa, como algo 
significativo para todos como processo gradativo, em que parte do que é 
mais perceptível para aguçar as consciências envolve a todos na dinâmica 
de mudança e chega ao que é mais sutil, delicado e particular.

15. É ético registrar a história para que as gerações futuras possam ir além do 
que é conhecido e já conquistado.



EccoS – Rev. Cient., São Paulo, v. 12, n. 1, p. 219-237, jan./jun. 2010.

A
r
t
i
g
o
s

235

KEIM, E. J. 

16. Ao considerar todos os cidadãos como iguais em direitos e deveres, todos 
necessitam as mesmas condições de formação, apropriação de recursos e 
construção do saber.

17. Cabe à educação cem vezes mais do que for gasto com o que denigre a 
vida e nas escolas o ensino deve ter prioridade em relação as ações admi-
nistrativas.

18. A ética não é paternalista nem é protecionista, ela é cooperativista e rela-
cional.

19. Cada pessoa é totalmente responsável pelo que cria e pelo que cativa.
20. O que se faz e o que se deixa de fazer reflete-se em toda a vida planetária e 

repercute na natureza material e imaterial de cada pessoa.

De posse desses 20 aspectos que não esgotam o tema em estudo, 
pode-se dizer que estamos diante de um desafio dos mais amplos e, por 
isso, ele requer cuidado e atenção para superar a argumentação do senso 
comum de que são utópicos, próprios de sonhadores e pessoas afastadas 
da realidade.

É importante que se reflita sobre esses 20 aspectos indicativos como re-
ferenciais que viabilizem a educação como responsabilidade coletiva e revolu-
cionária na medida em que nossa posição como educadores seja de vanguarda 
e de resgate da dignidade e da razão coletiva de vida.

Há 500 anos esses ideais foram agentes que contribuíram para a eman-
cipação do mundo europeu da idade média para a idade moderna e agora 
eles, refletidos à luz de pensamentos progressistas contemporâneos, podem, 
de certa forma, desencadear posturas reflexivas e atuantes em busca de novas 
possibilidades, constituintes de um modelo que tenha a vida plena, digna e 
sem fronteiras, para todos os habitantes da biosfera terrestre.

Esse apelo não se refere a constituir um novo renascimento, mas a for-
talecer a determinação revolucionária de que é possível fazer eclodir um mo-
delo civilizatório que sustente uma proposta em que alimento, abrigo, ocupa-
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ção, afeto, partilha, cuidado e espiritualidade sejam a busca e a possibilidade 
concreta de cada pessoa em sua coletividade. 
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the educAtion And A sociAl revolution  
froM MArtinho lutero 

In this article, developed by the Research Group Philosophy and 
Education Educogitans that works with the Education Master of 
Regional University of Blumenau is debated aspects occuring from 
the movement started by Luther, Melanchthon and the Cranach, in 
1517, it known as the Protestant Reformation about identified educa-
tion as a revolutionary agent. In addition to the historical approach 
little explored, this article brings to the present an extract of his work 
in relation to a social ethic that will be present throughout the lit-
erary production of Martin Luther. The research basis of this text 
developed a set of twenty reference points for planning educational 
building on the interaction of those aspects as the social ethics of 
Luther which were compared and integrated with the theoretical 
education advocated by Paulo Freire.
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