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Resumo: 
Ao estudarmos as relações de poder e a educação no século VII na Península Ibérica, 
nos deparamos com um quadro que em muito nos afastava dos velhos referenciais, 
tanto de trevas, assim como da promoção de um Renascimento promovido 
individualmente pelo reconhecido bispo de hispalis. Diferente disso, observamos uma 
intrincada relação de poder, marcada por uma teia de relações mestre-discipulares, que 
tinham suas regras e fórmulas próprias de disputas de poder. Ao propor este 
rompimento com a historiografia dominante que aborda o assunto, entendemos que é 
importante fundamentar o papel da educação nesta sociedade, e para tal, partimos do 
mesmo referencial do grupo anteriormente citado: os escritos de Isidoro de Sevilha. 
Para este artigo, atentamo-nos em especial aos livros VII, VIII e X das Etimologias, 
considerada a mais importante obra isidoriana.   
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Abstract: 
When we studied the power relations especialy observate the education in the seventh 
century at the Iberian Peninsula, we observe different aspects of the historiografy 
traditionally use in the old references: darkness or a Renaissance promoted individually 
by the renowned bishop of hispalis. Otherwise, we observe an intricate power 
relationship, marked by a web of master-disciple relations, which had its own rules and 
formulas of power disputes. In proposing this break with the dominant historiography 
that addresses the subject, we understand that it is important to base the role of 
education in this society, and for this, we start from the same reference of the group 
previously mentioned: the writings of Isidore of Seville. For this article, we focus in 
particular on chapter VII, VIII and X of Etymologies, considered the most important 
Isidorian work. 
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A passagem do VI para o VII século e as décadas subsequentes, na Hispânia, 
se configuraram como um período de grande movimento das estruturas de poder no 
reino visigodo. Tal agitação no âmbito da política tinha como objetivos centralizar e 
equilibrar o exercício do governo. Nessa conjuntura, os eclesiásticos buscaram, por 
meio de seu elevado capital simbólico, elaborar e fortalecer um único discurso para 
os diferentes grupos que edificavam o campo de poder. Em outros termos, 
enquanto que no campo político buscou-se a centralização, no religioso desejava-se 
realizar uma reestruturação. Evidentemente que o campo educacional não ficou à 
parte desse cenário de transformações. Isso posto, estaremos focados em observar 
alguns elementos que caracterizaram parte do projeto educacional de Isidoro de 
Sevilha3.  

A formação educacional, com destaque para as escolas, foram uma das bases 
de consolidação da Igreja visigoda e da sua relação com outros grupos da sociedade, 
em especial a elite do reino. Nesse sentido, entendemos que o ensino assumiu um 
papel fundamental no discurso eclesiástico, regulando e indicando posicionamentos 
ao clero perante a sociedade. Entretanto, percebemos que a historiografia que 
analisa esse período colocou em segundo plano esse debate, não expondo os 
diversos sistemas educacionais utilizados pela Igreja visigoda em sua trajetória de 
fortalecimento no século VII. 

Dessa maneira, entendemos aqui que a educação está relacionada 
intimamente não só com as letras, as ciências, as artes, a religião, e a economia, mas 
também, com as demais instituições sociais. Assim, buscaremos analisar como o 
ambiente do reino visigodo, no século VII, influenciou a construção das ideias 
políticas e educacionais do bispo Isidoro de Sevilha. Pois, acreditamos que esse 
bispo procurou estabelecer, em alguns de seus trabalhos, bem como, no exercício de 
suas funções episcopais, uma proposta educacional direcionada para o reino 
visigodo. Ou seja, desenvolveu uma concepção de educação voltada para o 
fortalecimento da Igreja4.  

Neste contexto a Igreja católica buscava a sua consolidação e para isso 
procurou se fortalecer por meio tanto da expansão do número de fiéis como da 

 
3 Isidoro de Sevilha é um dos bispos mais notórios do reino visigodo no século VII, oriundo de família de 
tradição eclesiástica, seu irmão, Leandro, é também seu antecessor no bispado de Sevilha, assim como seu 
outro irmão Fulgêncio fora bispo e sua irmã Florentina abadessa, o que demonstra a força de sua origem e 
vinculação com a Igreja. Sua educação, segundo um dos autores que nos contam sobre o bispo, Bráulio de 
Saragoça, teria se estabelecido com os próprios irmãos, e a escola que se formaria no entorno. Seu bispado 
inicia-se em 601, após a morte do irmão. Durante o seu período como bispo esteve à frente de importantes 
reuniões eclesiásticas, como II Concílio de Sevilha (619) e o IV Concílio de Toledo (633). Suas obras são 
numerosas passando por crônicas, história, vidas de varões ilustres, tratados teológicos, Etimologias, sermões, 
entre outros.   
 
4 Cabe lembrar que entendemos Igreja neste trabalho como uma instituição de características locais, apesar de 

seus componentes afirmarem pertencerem a um grupo maior: Rainha, 2007: 28. 
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formação intelectual-religiosa de seus membros. Nas duas situações eram 
fundamentais, além do incentivo, a produção de textos. A elaboração de epístolas, 
regras monacais, sermões, hagiografias, atas conciliares, obras moralizantes foram 
resultados de análises e atuações das autoridades eclesiásticas. E, a observação 
dessas produções nos deixam claro o projeto de consolidação dessa ideologia cristã 
(Silva, 2007: 311-321).  

 Dito de outro modo, acreditamos que esse vasto material foi uma das formas 
utilizadas pelo episcopado no sentido de preservar e ampliar a fé cristã, bem como, 
de interferir na reorganização do clero. Nesse sentido, o bispo Isidoro de Sevilha, 
por meio de alguns de seus trabalhos e de sua atuação, foi um dos principais 
responsáveis pela construção de uma proposta de consolidação da Igreja de credo 
niceísta e de igual forma da solidificação e normatização dessa instância de poder.  

Isidoro de Sevilha, no nosso entendimento, pode ser visto sob diversas faces, 
entre elas a de educador. Função que ele assumiu quando estabeleceu como uma das 
principais atribuições de seu episcopado o ensino. Vale lembrar que esse termo foi 
empregado em um amplo sentido em suas obras. O sevilhano demonstrou ao longo 
de sua trajetória clara consciência da importância de seus escritos, que tiveram como 
objetivos esclarecer conceitos, adequá-los as necessidades de seu tempo e servirem 
como compêndios do saber clássico e eclesiástico. Uma parte importante da 
singularidade educadora desse prelado foi focada para o trabalho pastoral, não é a 
toa que boa parte de sua produção foi feita em seu bispado. 

 Não podemos esquecer que Isidoro gozava de forte capital intelectual e 
social. Isso se deve, não apenas, pelo teor de suas obras, mas pela posição de 
metropolitano da Bética, bem como por ter sido o mentor do IV Concílio de 
Toledo (633)5. Desse modo, esse clérigo conquistou o status de destacado mestre, 
isto é, como aquele que escreve não para sua própria satisfação, mas, 
principalmente, para dar respostas aos discípulos e a formação social em geral.  

Nesse sentido, seus manuscritos buscaram responder questões pontuais, 
elucidar conceitos teológicos e dogmáticos, definir usos litúrgicos, normatizar a vida 
monástica, bem como, apresentavam preocupação histórica, explanação dos 
aspectos exegéticos em relação ao Antigo e Novo Testamento, abordavam a 
polêmica antissemita, como também, exercícios para facilitar a composição de 
sermões e auxiliar os clérigos a uma cultura bíblica primordial; E mais, também 
tratavam da história da liturgia, das ordens eclesiásticas, dos sacramentos, das 
controvérsias teológicas, entre tantos outros temas.  

 
5 O IV Concílio de Toledo (633) foi uma reunião emblemática por motivos diversos: primeiro foi a primeira 
reunião que perde a característica sinodal, de encontros menores, reunindo os principais clérigos do reino, 
além disso, se dá em meio a um confronto político, depois de um conjunto de governos derrubados mediante 
força e intrigas políticas, o monarca Sisenando se volta na busca do apoio da Igreja para sua manutenção no 
poder, e para isso o bispo de Sevilha precisa ser entendido para muito além de um clérigo, mas um membro 
político relevante no reino. 
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Fontaine (2002) e Riché (1962) defendem que Isidoro de Sevilha deve ser 
compreendido como uma espécie de tutor do reino visigodo, não só do episcopado, 
mas sim, de toda a elite concebida no reino. Estes representantes da historiografia 
chamam a atenção que o hispalense não foi só o bispo metropolitano de Sevilha por 
trinta e cinco anos, mas pode ser considerado um dos organizadores da Igreja no 
século VII. 

Sendo assim, devemos pensar que a figura isidoriana de alguma forma vai 
representar para o reino visigodo um organizador6. A relação entre o sevilhano e a 
educação é base do habitus eclesiástico e seu reconhecimento é central na 
fundamentação do Poder Simbólico. Quer dizer, a Igreja e sua relação com a educação, 
não foi inventada pelo sevilhano, mas sustentou sua proposta, seu modelo de 
organização. Dessa forma, com o intuito de facilitar o entendimento do papel que o 
bispo assumiu na sociedade visigoda e na educação, sentimos a necessidade de 
expor alguns referenciais teóricos propostos por P. Bourdieu que nortearam esse 
trabalho. 

A Igreja, representada nos prelados, buscava o monopólio do poder 
simbólico não apenas no âmbito religioso. Para isso procurava concentrar a 
produção de bens simbólicos para se legitimar perante os outros grupos que 
compunham a sociedade. Procuravam, dessa forma, monopolizar o capital 
específico do campo do reconhecimento, pela via educacional e a autoridade de 
interpretação do sagrado. 

Identificamos a propagação dos elementos eclesiásticos na sociedade como 
uma forma de legitimação do grupo e fortalecimento de seu poder simbólico. A 
valorização do papel do bispo na consolidação da educação, ou seja, aumentar o 
capital simbólico desse membro clerical dentro do referido campo, perpassava por 
questões, tais como: o modelo de clérigo a ser seguido, da relação mestre-discípulo, 
do domínio do saber, a hierarquia dos cargos, legitimação de sua figura no âmbito 
político e social, entre outros. Uma vez que eles indicam os caminhos e os 
comportamentos a serem seguidos para se atingir a salvação eterna, o que desta 
forma legitimava, principalmente, o poder episcopal dentro dessa sociedade.  

Para Bourdieu, o capital simbólico, é composto de bens que são pertinentes 
no mercado interno de cada campo7 e são confrontados por seus integrantes, como 

 
6 O IV Concílio de Toledo, ao qual Isidoro de Sevilha é o principal artífice e incentivador, representa bem o 
momento de preocupação eclesiástica em regularizar, organizar e hierarquizar o clero e a busca em normatizar 
a sociedade visigótica: Silva; Rainha; Silva, 2011: 08-09.  
 
7 Para Bourdieu, o campo mostra-se um lugar estruturado do espaço social, cujas propriedades necessitam 
muitas vezes da disposição de seus ocupantes nesse campo. Esse espaço reúne os indivíduos que comungam 
do mesmo habitus, porém há rivalidade entre dominantes e dominados. Os campos são lugares marcados pela 
discordância em todos os seus âmbitos, não havendo a ideia dualista, de dominantes e dominados, mas o 
choque entre os distintos dominantes e dominados. É no centro desse campo que o sociólogo identifica a luta 
permanente entre o novo membro, que procura impelir o direito de entrada no campo, e o dominante, que 
tenta assegurar o monopólio conquistado, suprimindo, dessa maneira, a concorrência. No que tange 

http://www.revistarodadafortuna.com/


44 
Rainha, Rodrigo dos Santos & Michelette, Pâmela Torres  

Isidoro de Sevilha e a Educação – a relação mestre-discípulo nos livros VII, VIII e X das Etimologias 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 40-59. ISSN: 2014-7430 

maneira de avançar na estrutura social. Esse capital relaciona-se como um todo no 
campo. Um grupo pode alcançar maior reconhecimento perante a sociedade 
conforme seus bens simbólicos sejam conhecidos e assentidos pelos outros campos 
(Bourdieu, 2007). 

Fica evidente aqui o esforço de manutenção da hegemonia, percebido no 
discurso educacional, no campo religioso por meio, sobretudo, da consolidação de 
um habitus eclesiástico, ou seja, dos parâmetros básicos de estruturação da relação da 
Igreja com o resto da sociedade. Assim o habitus possui, desse modo, dialeticamente, 
dois princípios: o de sociação e o de individuação. Sociação porque as diretrizes de 
juízo e de ação, oriundas da sociedade, são compartilhadas por todos os indivíduos 
que foram sujeitados às condições e condicionamentos sociais similares; 
individuação, porque cada membro, por possuir um percurso e uma localização 
ímpar no mundo, internaliza uma combinação singular de esquemas. Assim, o 
habitus é, concomitantemente, estruturado (por meios sociais passados) e 
estruturante (de ações e representações hodiernas) (Catani; Nogueira; Hey, 2017: 
215).  

 Por meio de Isidoro de Sevilha percebemos de maneira evidente o habitus de 
uma figura na posição de dominante no campo religioso no contexto visigodo. 
Oriundo de família abonada que lhe concedeu o capital de origem, ou seja, herdado. 
Esse elemento, atrelado a uma educação no modelo clássico, acesso a pessoas 
influentes e ambientes de decisões políticas, além do forte conhecimento adquirido 
em sua trajetória de instrução, por parte de seu irmão Leandro, que antecedeu 
Isidoro no episcopado de Sevilha, lhe conferiu grande capital simbólico.  

 As obras do sevilhano, em sua maioria, respondem algumas necessidades e 
exigências do contexto no qual fez parte. Pelas razões de sua posição, ou seja, do 
cargo de metropolitano de uma das mais antigas e respeitadas sedes peninsulares e 
como figura consciente do papel que ocupava e de suas responsabilidades pastorais, 
identificamos de diferentes formas, por meio de seus escritos e participações 
conciliares, o bispo de Sevilha tentando solucionar os problemas que afligiam seus 
contemporâneos. 

 Para Bourdieu o habitus que se funda no decorrer de uma história particular 
determina sua lógica própria à integração pelos agentes. Assim, os agentes fazem 
parte da história objetivada nas instituições, posto que as habitando se apropriam 
delas. Portanto podemos perceber como educação processos ligados a diferentes 

 
especificamente à questão da formação e estruturação do campo religioso, Bourdieu destacou que a 
legitimidade só poderia ser atingida e garantida por meio da formação de um corpo de especialistas agregado 
à constituição de um conjunto de práticas que definem e transformam o grupo, sob condições de uma 
autonomia relativa (Bourdieu, 2007). 
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espaços da sociedade, para Bourdieu ela é um sistema de legitimação8 no centro dos 
campos de poder (2012).  

Os escritos de Isidoro, como já sinalizamos, são notórios e em qualidade e 
quantidade reconhecidos, e tiveram circulação entre os membros do episcopado 
visigótico. Pelo material escrito por Bráulio de Saragoça, Renotatio Libri Isidori 
(Martín, 2002: 12-76), estão registrados cerca de vinte documentos, sendo o mais 
importante e mais extenso as Etimologias9. 

A teoria e a prática do estilo do bispo foram inspiradas, em grande parte, por 
suas responsabilidades religiosas e pela constante preocupação de uma atividade 
pastoral que não visava apenas os ouvintes letrados. Por isso, na maioria de suas 
obras, Isidoro procurou, no campo linguístico, utilizar um estilo funcional e 
pedagógico que fosse acessível inclusive aos clérigos e monges menos cultos.  

Acredita-se que Isidoro de Sevilha iniciou a obra Etimologias por volta do ano 
de 615, e levou de doze a quinze anos para concluí-la. Esse texto possui 
características enciclopedista, já que aborda diversos assuntos que versam desde 
questões vinculadas a Gramática a utensílios domésticos. Desse modo, acreditamos 
que o sevilhano teve, ao explicar o significado de cada palavra de acordo com sua 

 
8 Entendemos legitimação, segundo o ponto de vista de Bourdieu: “A função genérica de legitimação não 
pode realizar-se sem que antes esteja especificada a função dos interesses religiosos ligados às diferentes 
posições na estrutura social. Isto ocorre pelo fato de que o interesse religioso naquilo que ele tem de 
pertinente para a sociologia, a saber, o interesse que um grupo ou uma classe encontra em um tipo 
determinado de prática ou crença religiosa e, sobretudo, na produção, reprodução, difusão e consumo de um 
tipo determinado de bens de salvação (dentre os quais a própria mensagem religiosa) é função do reforço que 
o poder de legitimação contido na religião considerada, pode trazer a força material e simbólica possível de 
ser mobilizada por este grupo ou classe ao legitimar as propriedades materiais ou simbólicas associadas a uma 
posição determinada na estrutura social” ( Bourdieu, 2007: 48). 

 
9 Renotatio Isidori ou Renotatio Libri Isidori, foi encontrado junto ao epistolário deste bispo no arquivo capitula 
22 de León, com o nome posteriormente incluso de Praenotatio. Em arquivos com o De viris Illustribus escrito 
por Isidoro de Sevilha, existe a menção deste trabalho organizado pelo bispo de Saragoça, sendo então 
reconhecido como o Renotatio produzido pelo bispo de Saragoça. O Renotatio Libri Isidorii não foi escrito para 
ser um texto independente como o identificamos atualmente, segundo a introdução do próprio documento 
este seria um anexo que o Bráulio incluiria na obra de seu mestre Isidoro de Sevilha, De Viris Illustribus. Aliás, 
esta é a marca deste texto, uma vez que ao invés de apontar feitos, ou contar sobre a vida de Isidoro, Bráulio 
se preocupa em marcar sua relação com o bispo9, e é considerado seu sucessor intelectual no comando da 
Igreja visigoda. A obra que estamos analisando é um inventário das obras de Isidoro de Sevilha, marcando 
como o bispo é antes de tudo um intelectual. Na introdução Isidoro é tratado como a maior eminência do 
reino visigodo. Fala de seu nascimento e da sua formação, sublinhando o conhecimento e a "incomparável 
eloquência". São apresentados dezoito capítulos, enumerando obras e sua importância é comentada pelo 
saragoçano. A exaltação do intelectual como figura proeminente apresenta contornos especiais no capítulo 
final, dezessete: primeiro exalta o quão importante e difícil foi produzir a obra inacabada Etimologias. A 
escolha desta obra não é acidental, uma vez que a mesma é finalizada por Bráulio, encomendado pelo próprio 
Isidoro de Sevilha. Continua o capítulo mostrando a atuação intelectual de Isidoro como um mestre para 
todos, bispos, "ensinando os perigos da heresia dos acéfalos"; ou laicos "você nos revelou a história de nossa 
terra, as revelações sagradas e as leis para os clérigos e laicos [...] revelou as ordens divinas e humanas”. E o 
interessante, só a última palavra do Renotatio fala em uma ação ligada a Isidoro de Sevilha que tenha um cunho 
mais cristão: a caridade. Cf.: Martín, 2002.  
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origem, como objetivo conseguir alcançar uma visão integral de determinados 
conhecimentos.  

Mas, não só, pois, para García Turza, essa composição foi uma “espécie de 
conversão isidoriana a cultura profana” (2000: 30). Tal autor sustenta essa tese, bem 
como Díaz y Díaz, entre outros fatores, ao afirmar que a técnica de produção das 
definições utilizadas pelo prelado de Sevilha concentrou-se no mundo antigo, isto é, 
Isidoro fez uso do capital intelectual e simbólico das autoridades clássicas para 
afirmar determinados fundamentos. Dessa forma, os autores clássicos foram 
utilizados como critério para o sevilhano confirmar a verdade que não podia ser 
mais de uma, tendo a ciência a função de estar a serviço da revelação divina.  

 Em outras palavras, e ainda citando o referido autor, para Isidoro, o mundo 
antigo e o cristão não eram contraditórios. Mas uma continuidade que estaria em 
perigo de fragmentação causada pelo empenho contínuo de muitos escritos, 
ensinos, atividades religiosas e políticas que procuravam determinar para o novo 
mundo uma ordem diversa e autônoma. Isso explica os motivos que levaram o 
sevilhano a estabelecer que a cultura clássica possuía um valor integrador. Nesse 
sentido, ele procurou apresentar um método de acesso à localização dos principais 
elementos do saber (García Turza, 2000: 30). Fez um uso seletivo da cultura clássica, 
pois esses autores e suas obras poderiam ser utilizados desde que contribuíssem na 
compreensão das Sagradas Escrituras. Assim, para C. Codoñer Merino, 

 
[...] os livros são um legado cultural que a cada período são objetos de 
leituras distintas e inclusive encontradas. Há leituras de época, leituras 
pessoais dentro das épocas. Também há modos de ler. Não se lê 
gramática por prazer, senão para poder desfrutar das leituras de outros 
livros [...] (Codoñer Merino, 2002: 109). 

 

Não podemos nos esquecer de que no âmbito de discussão realizado por 
Codoñer Merino que o próprio cristianismo, e como mentora desse processo a 
Igreja, trouxe, à baila uma nova maneira de ler e de utilizar as obras da cultura 
clássica. Já para Lozano Sebastian, para Isidoro, como o restante dos padres,  

 
[...] os princípios do dogma cristão não dependiam da filosofia; para eles 
o essencial é a fé. E assim, ao examinar a influência do platonismo ou do 
estoicismo no pensamento do Hispalense, vemos que tais sistemas foram 
assimilados em função dos interesses precisos cristãos, o que faz que 
seus conteúdos tenham sido profundamente modificados (Lozano 
Sebastian, 1982: 82). 

 

 Voltando para as Etimologias, a filóloga Isabel Velázquez, em seu artigo 
intitulado “DE CONSTRVCTIONE: lengua y literatura técnica en las Etimologías 
de Sevilla” (2004), classifica as Etimologias como um “produto literário”. Ou seja, 
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uma enciclopédia que se enquadra na linha das grandes obras enciclopédicas 
gramaticais, produzidas desde Varrão. Mas, ainda segundo essa autora, podemos 
relacioná-la, pela diversidade de temas abordados, bem como a presença de alguns 
livros dedicados à “cultura material” sem abandonar sua característica de 
enciclopédia filológica, como uma obra pertencente à literatura técnica da literatura 
latina. Para Velázquez Soriano (2004: 204), podemos considerá-la a última da 
Antiguidade e a primeira da Idade Média: 

 
[...] podemos considerar o trabalho das Etimologias de Isidoro de Sevilha, 
no sentido de que deve ser atribuído a um tipo de literatura científica (em 
que incluo disciplinas como filologia, gramática, filosofia, matemática, 
etc.) ou técnica (ou ambas), e dentro delas a tipologia mais apropriada, 
em relação aos precedentes da literatura clássica e tardia, bem como a 
presença de aspectos técnicos nela, em comparação com o que poderia 
ser considerado vulgar (Velázquez Soriano, 2004: 205).  

  

Assim, Isidoro demonstra-nos um de seus objetivos, relacionados ao campo 
educativo, o de contribuir na formação e educação dos clérigos, por meio do uso 
correto da língua e da aquisição de conhecimentos por meio dela como veículo de 
informação e comunicação. O caráter didático das Etimologias tinha como um dos 
seus propósitos o ensino da gramática e da língua latina. Para que isso se efetivasse, 
Isidoro procurou usar uma língua prática orientada para a aprendizagem da correção 
da língua (Velázquez Soriano, 2004: 602).  

Isidoro não se restringiu apenas à análise etimológica em suas definições. Ele 
também utilizou diferentes mecanismos que em partes procederam das fontes 
utilizadas. Dito de outro modo, encontramos na obra Etimologias explicações 
oriundas de interpretações populares, filosóficas, gramaticais, históricas ou 
teológicas. Isso posto, podemos perceber, com relação à formulação etimológica, 
certo padrão metodológico, seguido pelo prelado. Ele consistia na definição do 
conceito; análise da palavra; explicação das vinculações reais entre palavra e objeto; e 
modos de compreensão linguística desses objetos (Díaz y Díaz, 1982: 187-188). 
Assim, para Isidoro,  

 
A etimologia estuda a origem das palavras, já que por meio de sua 
interpretação se conhece o significado de palavras e nomes. Aristóteles 
chamava isso de symbolon e Cícero, adnotatio, porque, a partir de um 
modelo, nos é dado conhecer as palavras e os nomes das coisas (ETI, I, 
c. 29, 1: 320-321)10.  

 

 
10 Etymologia est origo vocabulorum, cum vis verbi vel nominis per interpretationum colligitur. Hanc Aristoteles, Cicero 
adnotationem nominavit, quia nomina et verba rerum: ETI, I, c. 29, 1: 320-321.  
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Destacamos também a conclusão à qual Fontaine chegou a respeito das 
razões que levaram Isidoro a escrever as Etimologias: 

 
Quais são as razões, portanto, que um bispo, carregado com 
responsabilidades tão numerosas, acredita-se obrigado a escrever essa 
enorme enciclopédia? Podemos distinguir quatro tipos de motivações, 
convergentes no fim das contas. Está em primeiro lugar, a promessa que 
havia feito ao rei, quer dizer, ao primeiro laico do reino e, 
provavelmente, um dos mais cultivados: um príncipe que, em versos 
dirigidos a Isidoro, se havia queixado de não poder entregar-se a tarefas 
intelectuais por causa de suas responsabilidades políticas, militares e 
judiciais. O primeiro propósito da obra foi, portanto, melhorar a cultura 
das elites laicas e eclesiásticas do reino, adquirindo uma espécie de 
manual enciclopédico cômodo (Fontaine, 2002: 122).  

 

Essas motivações se justificam se pensarmos no campo social no qual o 
hispalense encontrava-se. Lembramos aqui que o rei Sisebuto, discípulo e amigo de 
Isidoro, solicitou ao sevilhano uma obra que pudesse englobar diversos 
conhecimentos, já que suas obrigações reais não o deixavam com tempo para se 
dedicar às práticas intelectuais.  

O segundo intuito da produção das Etimologias está relacionado ao anseio 
cristão de alcançar o saber total. Tanto para Isidoro como para os outros pensadores 
cristãos, o conhecimento global era um elemento importante para a fé. A terceira 
razão está vinculada a uma preocupação com o latim, isto é, ao resgate e correção 
dessa língua, uma vez que ela estava sofrendo fortes influências de outras línguas 
regionais mais antigas, bem como das línguas germânicas e de certa intervenção 
bizantina (Borges, 2012: 163). Essa terceira motivação nos leva a compreender o 
peso que a gramática teve para o sevilhano. O quarto objetivo tem caráter pessoal, 
que diz respeito ao interesse de Isidoro pela cultura clássica, como vimos, já que a 
considerava importante para alcançar uma melhor compreensão do texto bíblico.  

Também vale ressaltar que Isidoro procurou em suas obras responder às 
necessidades intelectuais e religiosas de diferentes leitores. Nesse sentido, o 
sevilhano implementou para os diferentes leitores suas compilações clássicas e 
sagradas e o fez com amplo espírito de tolerância para todas as fontes acessíveis a 
fim de permanecer fiel aos procedimentos herdados das tradições tanto eruditas 
como escolares da cultura helenística e romana (Fontaine, 2002: 246). Quem reforça 
essas ideias é Díaz y Díaz:  

 
Porque uma coisa é indiscutível, que a formação de Isidoro é, apesar do 
que parece, radicalmente religiosa. Penso que só a partir desta completou 
e aperfeiçoou sua formação profana, ao contrário do que poderia ser a 
situação mais comum. Que a formação religiosa fora anterior, e com 
certos traços monásticos profundos, se advinha pela tensão constante em 
que se moveu Isidoro, entre as exigências desta educação e seus ricos 
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pontos de vista sobre o mundo antigo, embasados em um matizado 
conhecimento gramatical e linguístico (Díaz y Díaz, 2002: 75).  

 

Martín Prieto (2005: 126-156), por seu turno, qualifica as Etimologias como 
um composto entre a enciclopédia latina erudita e o manual escolar para a formação 
do clero. O método gramatical assumiu, para esse autor, papel central na construção 
de todo o pensamento do bispo. Para tal nos dedicaremos em algumas passagens 
dos livros VII, VIII e X dos escritos do autor que mais claramente abordam as 
questões educacionais.  

O livro VII tem como título, De Deo, angelis et sanctis. Mantendo nossa linha 
metodológica, buscamos as referências aos termos sapientia, magister e discipulo, cujas 
definições nos ajudam a refletir sobre seus anseios para a formação educacional no 
reino visigodo. 

Primeiro Sapientiam, presente no livro VII, capítulo um, que se preocupa em 
explicar Deus:  

Diz-se que é simples, ou porque não perde o que tem, ou porque o que é 
e o que há nele não são duas coisas diferentes, como acontece no 
homem, em que uma coisa é "ser" e outra é "saber"; já que pode querer 
ser e, por outro lado, falta sabedoria; No entanto, Deus tem essência e 
sabedoria ao mesmo tempo; mas o que tem, se identifica com o que é, e 
tudo é um; e, portanto, é simples, porque não há nenhum acidente nele, 
mas o que é e o que está nele é identificado em sua essência, exceto o 
que está em relação a uma das três pessoas de maneira particular. (ETI, 
VII, c. 1, 26-27: 628-629)11.  

 

A construção de Deus é bem mais ampla e revela suas características de 
onipresença, onipotência, entre outras. Enfatizamos a relação entre Deus e o 
conhecimento, sendo uma das formas de explicar a essência divina. Deus é o fim, é 
a Universitas, mas Deus também é o caminho, que é personificado pela sabedoria. 
Logo, alcançar a sabedoria é chegar a Deus, mas a forma de fazê-lo deve 
necessariamente valorizar quem conduz a tal sabedoria. 

 O mesmo vocábulo aparece na apresentação de Jesus, em que Isidoro 
informa o que é o filho: “Poder (Virtus) porque possui em si todo o poder do Pai e 
governa, administra e rege todas as criaturas do céu e da terra. É a Sabedoria, porque 
é ele quem revela os mistérios da ciência e os segredos da sabedoria” (ETI, VII, c. 2, 
24-25: 634-635)12.  

 
11 Simplex autem dicitur sive non amittendo quod habet, seu quia non aliud est ipse et aliud quod in ipso est, sicut in homine, 
cuiús aliud [est] esse, [et] aliud sapere. Nam et esse potest, et sapiens non esse; Deus autem habet essentiam, habet et sapientiam; 
sed quae habet, hoc et est, et omnia unus est; ac proinde simplex est, quia non in eo aliquid accidentis est, sed et quod est, et quod 
in ipso est, essentialiter est, excepto quod relative ad quamcumque personam est: ETI, VII, c. 1, 26-27: 628-629.  
 
12 Virtus, pro eo quod omnem potestatem Patris in semetipso habeat, et omnem caeli terraeque creaturam gubernet, contineat 
atque regat. Sapientia, pro eo quod ipse revelet mysteria scientia et arcana sapientia: ETI, VII, c. 2, 24-25: 634-635.  
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Verificamos, pois, a associação entre a Virtus e a Sapientia no que representa a 
trindade. Ao defender a trindade13, o autor busca explicar a correta interpretação da 
essência de Jesus. Sua essência se associa ao conhecimento e à capacidade de 
conduzir. No livro VII das Etimologias, aparecem alusões mais específicas às 
declinações do mestre: “Mestre, porque ensina” (ETI, VII, c. 2, 36: 636-637)14. Jesus 
é o mestre porque guia, porque ensina, e este é seu papel. 

Outra referência ao mestre no mesmo livro pode ser encontrada na 
abordagem dos nomes bíblicos: 

 
Zorobabel se diz em hebraíco e está composto por três palavras. Zo, que 
significa “este”, Ro, “mestre” e babel, “babilónico”. Com elas Zorobabel 
é formado, o que significa "este mestre da Babilônia". Ele nasceu na 
Babilônia, onde se tornou príncipe do povo judeu. (ETI, VII, c. 6, 81: 
660-661)15. 

 

O mestre então é mais uma vez a liderança, não um condutor no sentido 
agostiniano, não alguém que conduz à natureza divina, como entre os romanos, mas 
uma figura de liderança, na qual as funções de ensinar e conduzir serão acumuladas. 
Dessa forma, a dinâmica sobre o papel do mestre e quem ele conduz fica esclarecida 
na exposição do que significa Barrabás: 

 
Barrabás é interpretado como "o filho do mestre (magistri) daqueles", sem 
dúvida sobre o mestre dos judeus, que é o diabo, promotor de 
homicídios, que até hoje continua a reinar entre eles (ETI, VII, c. 10, 10: 
676-677)16. 

 

A posição defendida por Isidoro de Sevilha é reveladora para desconstruir a 
figura de que o mestre é quem conduz a Deus, que é a forma de se alcançar a 
salvação. O Magistro é um condutor, mas de fato, sua ação terá vinculação com o 
conjunto que ele representa. Se o mestre é um condutor, um exemplo, para o bem e 
para o mal, o clero precisa ser educado, ser formado por uma hierarquia poderosa, 
firme, estabelecida e que busque a verdade. Dessa forma, como modelo dos seus 

 
13 Lembramos que é uma preocupação que remete a educação no reino visigodo, em virtude da questão da 
conversão do arianismo para o cristianismo niceno, no contexto do III Concílio de Toledo (589). 
 
14 Magister, quia ostensor: ETI, VII, c. 2, 36: 636-637.  
 
15 Zorobabel apud Hebraes ex tribos integris nominibus traditur esse conpositus: zo iste, ro magister, babel proprie Babylonium 
sonat; et efficitur nomen Zorobabel, iste msgister de Babylone. In Babylone enim ortus est, ubi et princeps gentis Iudaeae extitit: 
ETI, VII, c. 6, 81: 660-661.  
 
16 Barabba filius magistri eorum; absque dubio Iudaeorum magistri, qui est diabolôs, homicidiorum autor, qui usque hodie 
regnat in eis: ETI, VII, c. 10, 10: 676-677.  
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discípulos, essa figura tem capital simbólico. Portanto, o exemplo também pode 
levar a caminhos tortuosos, o que não é interessante aos objetivos da Igreja.  

Isidoro sempre demonstrou, em suas obras e ações, preocupação no que 
tange à construção de um habitus modelar de conduta clerical e governamental, o 
que sobreleva a importância do campo educacional e do controle dos bens 
simbólicos produzidos nesse campo, pois, desse modo, garantiria uma educação 
“preocupada” em formar “bem” esse clero e afastá-los desses “maus” exemplos.  

O ofício de mestre foi bastante característico dos anciãos. Para Isidoro, eles 
eram os mais adequados a exercerem essa função, pois a sabedoria, segundo o bispo 
sevilhano, estava mais presente neles do que nos mais jovens: 

 
A senescência trás consigo muitas coisas, boas e más. Dizemos boas 
porque nos liberta dos senhores tirânicos, impõe um limite aos prazeres, 
debilita a violência da libido, aumenta a sabedoria, proporciona 
conselhos mais maduros. E dizemos também maus, porque a 
ancianidade é muito digna de lástima por sua debilidade e desgosto (ETI, 
XI, c. 2, 30: 44-45)17.  

 

 Desse modo, conseguimos perceber que eram atribuídas, indiretamente, ao 
ancião18 a manutenção e preservação da própria Igreja, pois o projeto pedagógico e 
a difusão cultural eram fundamentais para os anseios que tal instituição tinha após a 
conversão, uma vez que cabia a eles o aperfeiçoamento intelectual dos quadros 
eclesiásticos, o que futuramente resultaria na composição de um grupo de clérigos 
mais cultos e preparados a exercerem suas funções evangelizadoras.  

Outro ponto de relevância da influência dos anciãos estava no âmbito da 
relação estabelecida entre mestre-discípulo. O mestre, ou seja, o mais velho, era o 
responsável por difundir e definir a maneira como devem ser compreendidos os 
diferentes conteúdos a serem assimilados. Era ele, portanto, o agente que 
normatizava essas práticas de ensino. Segundo R. Rainha, havia uma aura em torno 
do ancião, que fazia dele um mestre “natural”, pilar da educação e transmissor de 
cultura (2015). Além disso, as mais importantes categorias da hierarquia episcopal 
tiveram sua sequência baseada em um modelo discipular. Essa foi uma prática 
comum, utilizada pelo clero e que tinha como um dos seus objetivos reforçar os 
discursos de legitimação, realçando as relações pessoais em comparação às 
institucionais. 

 
17 Senestus autem multasecum et bona et mala. Bona, quia nos ab inpotentissimis dominis liberat, voluptatibus inponit modum, 
libidinis frangit impetus, auget sapientiam, dat maturiora concilia. Mala autem, quia senium miserrimum est debilitate et odio: 
ETI, XI, c. 2, 30: 44-45.  
 
18 Para Bourdieu (2007: 15-74) na gênese e estrutura do campo religioso, os idosos seriam os primeiros a 
suscitarem o habitus eclesiástico aos outros integrantes do campo religioso, bem como ser o representante do 
poder simbólico deste campo perante a sociedade.  
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 A educação de Isidoro bem como a de muitas outras figuras não só da Igreja, 
mas dos ambientes seculares, estiveram a cargo de um mestre como foi o caso de 
Leandro com seu irmão caçula. Era a influência do antigo habitus do ensino romano, 
que era assumido pelo pai da família ou por quem ocupasse seu lugar. Temos outros 
exemplos no contexto hispânico, como o de Paulo, bispo de Mérida, com seu 
sobrinho, Fidel; Renovato de Mérida e seus discípulos; Victoriano de Asán, Donato 
Servitano e Heladio de Agali e todos os seus alunos, que chegaram a serem monges 
e bispos. Esses laços pessoais entre mestre e discípulo foram frequentes, o que 
rompia as fronteiras entre os tipos de escolas que existiram no reino.  

A questão da legitimação perpassava pela condecoração que o discípulo 
ganhava pelo capital cultural e simbólico que seu mestre tinha perante os demais 
grupos que compunham a sociedade visigoda, principalmente no campo religioso.  

Já o livro VIII trata da Igreja e suas diretrizes, e mais uma vez estão lado a 
lado as noções de Universitas e Ecclesia de forma indissociável: “Daí o nome 
universalidade, derivado de "um" porque une todos na unidade” (ETI, VIII, c. 1, 2: 
686-687)19.  

Na mesma sequência o bispo chega à definição de catholicae. Isidoro defendeu 
sua posição, uma vez que leva o sentido de Universitas ao de consolidação da 
unidade. A Universitas é o que se busca. Mas para que tal seja alcançada é necessário 
instituir e consolidar a Ecclesia, pois são os membros do episcopado os condutores 
na proposta do sevilhano. 

O livro VIII explica termos e espaços religiosos, possui cânones pródigos em 
comparações, estabelecendo a contraposição no judeu, que acaba por explicar a 
organização da Igreja: 

 
Em vez disso, os apóstolos nunca chamaram sinagoga de nossa 
comunidade, mas sempre de Igreja, para estabelecer a diferença entre 
ambas ou porque entre “congregação” - isto é, sinagoga - e 
“convocação” - isto é Igreja - há uma diferença matricial “congregrar-se” 
os animais também tendem a fazê-lo, aos quais aplicamos corretamente o 
termo “rebanhos”; por outro lado, para “convocar” faz uso da 
inteligência (Sapientiae) e isso pertence aos homens (ETI, VIII, c. 2, 8: 
688-689)20. 

 

A associação feita amarra os termos corretos de cunho eclesiástico. Notamos 
a preocupação em demarcar a congregação, associada com a sinagoga e os judeus, 
como um espaço não seletivo, desqualificado e a convocação como um exercício de 

 
19 Hinc et universitas ab uno cognominata est, propter quod in unitatem colligitur: ETI, VIII, c. 1, 2: 686-687.  
 
20 Em cambio, los apóstoles nunca llamaron sinagoga a nuestra comunidade, sino siempre Iglesia, para estabelecer diferencia entre 
ambas o porque entre “congregación” – es decir, sinagoga – y “convocación” – esto es, Iglesia – existe uma diferencia de matiz: 
“congregarse” Suelen hacerlo también los animales, a quienes aplicamos com toda razón el calificativo de “rebaños”; em cambio, 
para “convocar” se hace uso de la inteligência, y ello pertenece a los hombres: ETI, VIII, c. 2, 8: 688-689. 
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inteligência, que como tal pertence aos homens. O vocábulo sabedoria é 
constantemente vinculado com Ecclesia, - está fórmula é recorrente em vários 
documentos visigóticos, assim como nas cartas, em que a releitura remete a Cícero 
ainda que cuidadosamente reelaborada (Rainha, 2012: 587) - esse é o centro do 
modelo isidoriano: o caminho para a divindade que passa pela ordem, ensinamento, 
sabedoria e hierarquia. O responsável por garantir este funcionamento é o mestre. 

O livro VIII também trata das línguas, povos e reinos, um pequeno exercício 
de biografias históricas, mas em que são profundamente ressaltados os “amantes da 
sabedoria” (ETI, VIII, c. 6, 2: 702-703)21 romanos e gregos em especial, sendo 
imediatamente sucedidos pelos membros da Igreja. Esta visão de continuidade é 
uma das preocupações de Isidoro de Sevilha ao oferecer sentido ao reino visigodo. 
Sua dinâmica, como revela a Historia Gothorum (Isidoro de Sevilha, 1975) é marcar a 
continuidade, o novo momento como parte integrante da história e sua 
continuidade, reforçando a figura do consenso22. 

O Livro X também é rico em relações com a educação e suas explicações. A 
primeira referência que selecionamos é: “Alumnus deriva de alere (alimentar), embora 
possa ser chamado de "aluno" tanto o que alimenta quanto o que é nutrido, o que 
nutre e o que é nutrido; no entanto, com mais propriedade, diz-se que é nutrido” 
(ETI, X, c. A, 3: 802-803)23. 

Devemos realçar a construção de Isidoro para aluno, pois tira 
completamente o foco deste como aquele que recebe o saber. O aluno é sujeito 
ativo na educação. Mais uma vez, pautando-se na Auctoritas, o professor, o mestre é 
o agente principal, é quem nutre, no entanto, temos aqui o primeiro indício de uma 
construção dialógica da educação: não existe o responsável direto pelo saber do 
aluno: 

 
Dissertus, o homem douto, palavra derivada de “dissertar”, pois fala 
seguindo uma ordem. Docto deriva de “dizer”. Por isso é também o dictor 
(o que fala). Dócil não se diz que é douto, mas sim porque pode ser 
ensinado: é a pessoa dotada de engenho e capacidade de aprender (ETI, 
X, c. D, 65-66: 812-813)24. 

 

 
21 [...] amarontem sapientiae [...]: ETI, VIII, c. 6, 2: 702-703.  
 
22 Cf.: Stocking, 2003 e Silva; Rainha; Silva, 2011: 57-69. 
 
23 Alumnus aba lendo vocatus, licet et qui alit et qui alitur alumnus dici potest; id est et qui nutrit et qui nutritur; sed melius 
tamen qui nutritur: ETI, X, c. A, 3: 802-803.  
 
24 Dissertus, doctus, a disserendo dictus: disposite enim disserit. Doctus, a dicendo. Inde et dictor. Docilis, no quad sit doctus, se 
quia doceri potest: est enim ingeniosus et ad discendum aptus. Discipulus a disciplina autem a discendo aptus: ETI, X, c. D, 
65-66: 812-813.  
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 Mantivemos as três curtas definições juntas, pois, entendemos que elas 
formam um conjunto. Dissertus, aquele que fala deve ser antes de tudo um douto, 
não existe possibilidade, na construção de Isidoro de Sevilha, de que o responsável 
pela ação do falar seja um sujeito sem conhecimento. Considerando que neste 
momento é ele, Isidoro, que atua como dissertus na construção das Etimologias. Dessa 
maneira, temos um claro indício do que deve ser o bispo e a posição que o 
hispalense tem diante do episcopado visigodo. O doctus é aquele que tem algo a 
dizer, ele tem a habilidade e o direito de dizer.   

Ainda neste mesmo texto, apreciamos a apresentação do Docilis, palavra que 
normalmente não é tão presente nos discursos de educação, sendo sua derivação 
ligada ao domesticado, ao dócil. Isidoro de Sevilha destaca que o dócil é aquele que 
tem a capacidade de receber, de ser direcionado. Chama atenção, a partir de outros 
escritos do sevilhano como as Sentenças e as próprias Etimologias, a analogia entre o 
aluno dócil e as populações que recebem as pregações. Estas devem ser preparadas, 
para que os dóceis sejam capazes de receber a mensagem divina, veiculada por meio 
de uma boa escrita e argumentação, conforme registrado nos livros I, II e III das 
Etimologias25.   

Nos seus escritos, o epíscopo demonstra a ação necessária da liderança. 
Acaba por exemplificar a relação no papel do jovem e do pedagogo, o encontro 
entre o idoso e o que precisa ter seus impulsos refreados. Quem é o responsável por 
esta preparação, quem deve transformar os fiéis em seus alunos assumindo a missão 
relacionada à prática catequética é o clérigo. 

Observemos então a definição de discípulo: “Discípulo deriva de disciplina; por 
sua parte, “disciplina” deriva de discere (aprender)” (ETI, X, c. D, 66: 812-813)26. A 
primeira reação é de certa decepção, já que a referência parece nos informar muito 
pouco. Mas, ao afirmar que discípulo descende diretamente de disciplina. Isidoro 
valoriza a busca da ordem, elemento fortemente arraigado na tradição romana. A 
associação de disciplina, aprendizado e hierarquia forma um conjunto fundamental à 
organização eclesiástica, e por consequência política, no caso visigótico. 

Na sequência identificamos a definição de mestre, como aquele que é o 
maior em um lugar: “Magister (mestre) aquele que é maior em um lugar (maior in 
statione), pois em grego steron significa ‘lugar’” (ETI, X, c. M, 170: 832-833)27. Para 
Isidoro de Sevilha, o mestre não é um professor, ou está referenciado em pedagogo, 
tal como vimos com Clemente de Alexandria, o mestre é uma liderança, um 
exemplo. Já o magistro isidoriano é um líder, no sentido de senhor político, social, 
representando a figura que será o modelo. Isto fica ainda mais fácil de ser observado 
com a definição de pedagogo: “Paedagogus (pedagogo), o encarregado das crianças. 

 
25 Cf.: Isidoro de Sevilha, 1971; e Agostinho de Hipona, 2000. 
 
26 Discipulus a disciplina dictus: disciplina autem a discendo vocata: ETI, X, c. D, 66: 812-813.  
 
27 Magister, maior in statione: nam steron Graece statio dicitur: ETI, X, c. M, 170: 832-833.  
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Se trata de um nome grego e composto das funções que desempenha com eles, ou 
seja, orientá-los e restringir as más inclinações de tal idade” (ETI, X, c. P, 206: 838-
839)28. 

Acreditamos que o sevilhano se entendia como um magistro e um docto, e não 
um Paedagogus (pedagogo). Esta função, que Jerônimo unifica e Agostinho aproxima 
do mestre a ponto de se integrarem, foi dividida na tradição visigótica. Os mais 
velhos ficaram com a responsabilidade de ensinar as crianças, ensinar as primeiras 
letras; um mestre fará a educação em um sentido mais amplo.  

Em outras palavras, a educação tem dimensões diferentes que interagem em 
uma mesma sociedade. Isidoro valoriza a educação formal, a do jovem, entendendo 
como fundamental para a própria Igreja. Mas na sua atuação cotidiana, como 
liderança eclesiástica, sua função será trazer esta formação e ressignificá-la. Como 
mestre, seu papel é liderar o episcopado, ser exemplo e ao mesmo tempo fornecer a 
necessária disciplina aos seus discípulos. 

Uma vez que este bispo se apresenta como liderança diante do clero 
visigodo, indicava aos seus bispos que posição assumir diante dos seus membros. 
Todos teriam uma função pedagógica, uma direcionada à catequese, pensada para os 
grupos diversos, e outra focada para os seus pares, seus alunos e discípulos, que se 
misturam na ação cotidiana, no papel de lideranças.  

Isidoro de Sevilha se aproxima de Agostinho de Hipona ao construir a figura 
do mestre relacionada à do discípulo, como aquele que garante a continuidade. No 
modelo do africano, contudo, esta garantia de continuidade é teológica, já que os 
mestres são temporários, representantes da divindade. Para Isidoro de Sevilha o 
mestre é o que oferece ao discípulo a disciplina, o caminho. 

Em suma, a figura do pedagogo tem papel importante na estrutura formal da 
educação visigótica, atuando nos mosteiros, escolas episcopais e no ensino 
individualizado, sendo o principal responsável pela formação inicial de diversos 
membros da elite visigótica, deixamos de fora o ensino nas escolas paroquias, pois 
estas eram feitas por clérigos pouco preparados e de caráter mais inicial se 
compararmos aos outros espaços de ensino (Michelette, 2018: 139-141). O mestre 
tem um papel diferente: apesar de utilizar o modelo de ordem escolar, este se mostra 
como um líder e que terá diversos tipos de discípulos, sendo os iniciados, 
preparados para a sucessão nos principais cargos eclesiásticos, tendência facilmente 
observada ao longo do século VII. 

Isidoro de Sevilha não deixa de sinalizar, nas Etimologias, seu conhecimento 
do discurso greco-romano, exaltando a figura do pedagogo e daqueles que 
aprendem, sejam os alumnos ou os docti. Eles são os que receberão os conhecimentos 

 
28 Paedagogus est cui parvuli adsignantur. Graecum nomen est; et est conpositum ab eo quod pueros agat, id est ductet et 
lasciivientem refrenet aetatem: ETI, X, c. P, 206: 838-839.  
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em uma relação direta, pessoal, em que mestre – a liderança – e discípulo – o 
sucessor – acabam por serem ressaltados no discurso isidoriano. Isidoro pensa na 
figura de um Magistro, liderança social, política e educacional. Esta função exige atuar 
como pedagogo e principalmente como docto, com a função de falar, função também 
exaltada como primordial ao bispado. 

O discípulo é outro que deve ser exaltado, pois sua função é se tornar o 
futuro mestre, dando continuidade ao episcopado. O discípulo é em um importante 
momento um alumno, mas sua relação com o mestre é mais intensa, sua marca é a 
disciplina, e em torno desta relação temos uma das fortes especificidades do 
episcopado visigótico. 

Percebemos que a educação nesse momento ocorria de diferentes formas, 
bem como para diferentes grupos e faixas etárias. Porém o grupo pelo qual Isidoro 
parecia ter maior interesse era o dos jovens, pois vislumbrava neles o futuro da 
Igreja e do reino. O seu próprio papel nesse projeto era importante. Afinal, não 
podemos esquecer que na posição de liderança eclesiástica se tornou mestre de 
muitos discípulos. E estes últimos também se tornaram lideranças dentro do seio da 
Igreja e do reino, haja vista que alguns assumiram funções políticas.  

Dessa maneira, Isidoro foi tecendo uma teia no campo social por meio de 
seu papel de educador. Ou seja, acumulou capital simbólico suficiente que o fez um 
exemplo, um modelo a ser seguido, bem como forneceu a necessária disciplina aos 
seus discípulos. Um trecho das Sentenças, deixa evidente essa inquietação do 
prelado, isto é, dos doutores serem “espelhos” de comportamento e virtude: 

 
Todo doutor eficiente de tal sorte deve superar as pessoas a ele confiadas 
e confiar na doutrina, então brilhe pela virtude enquanto ela brilha 
através da palavra. Porque, quando o apóstolo ordena que Timóteo 
ensine com toda autoridade, ele não o exorta a inchar com orgulho, mas 
manter o prestígio de uma vida exemplar, isto é, que ele não perca sua 
independência pregando, como faria se ele ensinasse bem e viver em 
pecado. Portanto, o Senhor diz: Quem quebrar um desses menores 
mandamentos e assim eu ensinarei, será o menor no reino dos céus. Aqui está como 
ele não tem a autoridade do magistério quem não pratica o que ele ensina 
(SEN III, c. 36, 4: 473-474)29. 

 

Desse modo, boa parte de seus discípulos assumiriam funções pedagógicas. 
Alguns direcionados à catequese, que poderia ser para diferentes grupos ou para 
seus pares, que, assim, se encarregariam de ações cotidianas e papéis de lideranças. 

 
29 Omnis utilis doctor plebibus subuectis ita praestare debet, atque insistere doctrinae, ut quanto clarete verbo, tanto clarecat et 
mérito. Nam quod Apostolus Timotheo praecipit cum omni império docere, non hortatur ad tumorem superbiae, sed ad bonae 
vitae auctoritatem, videlicet, ne libertatem perderet praedicandi, si bene doceret el male viveret. Unde et Dominus: Qui señare, 
será el más pequeno em el reino de los cielos. He aqui como carece de la autoridade del magistério quien no practica lo que enseña: 
SEN III, c. 36, 4: 473-474.  
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Reiteramos, aqui, que, para o sevilhano, o mestre é aquele que oferece ao discípulo a 
disciplina, o caminho.  

Na essência o pedagogo tinha sua relevância na estrutura formal no campo 
da educação. Ele poderia trabalhar, por exemplo, nas escolas monásticas e 
episcopais, sendo o encarregado pela formação inicial. Já o mestre tinha atribuições 
mais específicas, mesmo fazendo uso do modelo escolar. Este demonstrava a 
liderança e seria o tutor de diferentes discípulos que poderiam assumir, como 
abordamos mais acima, os principais cargos eclesiásticos e políticos do reino, ação 
claramente observada ao longo do século VII.  

Por isso o discípulo também se tornou uma figura importante nesse 
processo, pois sua função seria a de se transformar em um futuro mestre, dando 
continuidade ao episcopado e à gestão do reino. Dessa maneira, a conexão por meio 
da disciplina, que se estabelecia entre mestre e discípulo para Isidoro de Sevilha, era 
fundamental para o sucesso dessa relação e para o fortalecimento da Igreja e do 
Reino.  
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