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RESUMO 

        O objetivo do trabalho de conclusão de curso será expor e analisar o método de 

ensino nas Universidades Medievais, contudo destacarei a Universidade de Paris do 

século XIII. Esta escolha se deu durante o meu período de formação, ao estudar 

disciplina pedagógica em que os professores apresentaram métodos de ensino, tais 

como tradicional, construtivista, montessoriano entre outros. A variedade de método 

e o texto de filosofia (ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A Universidade Medieval. Porto 

Alegre: Editora PUCRS, 2000) despertou-me o interesse em analisar o método de 

ensino nas universidades da Idade Média.  

 Neste período, sacerdotes e intelectuais escolhiam textos clássicos de filosofia 

e da Sagrada Escritura, com a finalidade de provocar o prazer do aprendizado nos 

alunos e de intensificar a vida espiritual usando os seguintes métodos: lectio, 

expositio, quaestio e disputatio. O primeiro termo significa - leitura de texto que era 

feito pelo docente aos alunos, a expositio era a exposição dos possíveis fatos, já a 

quaestio era análise das questões e/ou problemas tratados nos textos e a disputatio 

era o possível debate e reflexões das questões apresentadas no texto. Esse modelo 

de ensino apresentado nas Universidades Medievais permitiu a produção de novos 

conhecimentos. 

Assim, o capítulo primeiro subdividido em dois terá: (1) apresentação das 

escolas anteriores às universidades, na tentativa de compreender melhor o 

surgimento das universidades. De forma breve retrataremos as escolas monacais no 

Oriente e no Ocidente, as escolas presbiterais ou paroquiais, as escolas episcopais, 

as escolas palatinas e as escolas dos irmãos da vida comum. (2) apresentação da 

origem das universidades medievais incluindo as modalidades de sua gênese e a 

expansão numérica. O capítulo segundo subdividido em dois terá: (1) apresentação 

do conceito e método de ensino característico do período medieval em que os textos 

clássicos e da Sagrada Escritura eram estudados, assim como a apresentação dos 

filósofos Pedro Aberlado e Tomás de Aquino e suas relações com o método de 

ensino na Universidade Medieval. (2) apresentação do modelo de ensino do século 

XX, a partir da análise didática dos textos de Paulo Freire para exemplificar o 

método de ensino na contemporaneidade. 



 

Ao analisar os métodos de ensino (lectio, expositio, quaestio e disputatio) na 

Universidade Medieval demonstrarei se a aplicação destes métodos por filósofos 

medievais aos alunos como forma de transmissão do conhecimento trouxe algum 

benefício para a sociedade da época. Com isso traçarei os argumentos de cada 

filósofo medieval e do educador contemporâneo para mostrar semelhanças e/ou 

diferenças quanto ao método de ensino aplicado e utilizado nos segmentos de 

ensino. Desta forma, ao apresentar o trabalho sobre o método de ensino nas 

Universidades Medievais veremos se o modelo medievalista em algum momento do 

século XIII em Paris foi questionado na qualidade (a quem ensinar e como ensinar), 

assim como se o ensino deveria ser pago, pois para os filósofos o aprendizado de 

temas como ética, virtude etc deveria ser algo prazeroso. 

 
Palavras-chave: Ensino. Método. Universidade. Pedro Abelardo. Tomás de 

Aquino. Paulo Freire.  



 

ABSTRACT  

The aim of the course conclusion work will expose and analyze the teaching 

method in the Medieval universities , but will highlight the University of Paris XIII 

century. This choice was during my training period , studying educational discipline in 

which teachers presented teaching methods, such as traditional, constructivist , 

Montessori among others. The variety of method and philosophy text (ULLMANN , 

Reinholdo Aloysio The Medieval University Porto Alegre . . Publisher PUCRS. 2000) 

sparked my interest in analyzing the method of teaching in universities in the Middle 

Ages. 

In this period , priests and intellectuals chose classical texts of philosophy and 

Scripture , in order to cause the joy of learning in students and to enhance spiritual 

life using the following methods : lectio , expositio , quaestio and disputation . The 

first term means - text reading that was done by the teacher to the students, the 

expositio was the exposure of possible facts , since the quaestio was analysis of 

issues and / or problems dealt with in the texts and the disputation was possible to 

debate and reflections of issues presented in the text . This teaching model 

presented in the Medieval universities allowed the production of new knowledge. 

Thus, the first chapter will subdivided into two: (1) presentation of the previous 

schools to universities, in an attempt to better understand the emergence of 

universities. Briefly portray the monastic schools in the East and West, the priestly or 

parochial schools, the episcopal schools, palatine schools and schools of the 

Brethren of the Common Life. (2) presentation of the origin of medieval universities 

including the manner of its genesis and numerical expansion. The second chapter 

subdivided into two will: (1) presentation of the concept and characteristic method of 

teaching the medieval period in which the classics and Scripture texts were studied, 

as well as the presentation of the philosophers Peter Aberlado and Aquinas and its 

relations with the teaching method in the Medieval University. (2) presentation of the 

twentieth century model of teaching, from the didactic analysis of Paulo Freire texts 

to exemplify the teaching method nowadays. 

By analyzing teaching methods ( lectio , expositio , quaestio and disputation ) 

in the Medieval University demonstrate the application of these methods by medieval 



 

philosophers students as a means of transmission of knowledge brought some 

benefit to the society of the time . I will sketch the arguments of each medieval 

philosopher and contemporary educator to show similarities and / or differences in 

the teaching method applied and used in educational sectors. Thus , the present 

work on the teaching method in the Medieval Universities see if the medievalist 

model sometime in the thirteenth century in Paris was questioned in quality (whom 

teach and how to teach ), as well as teaching should be paid , as for philosophers 

learning themes such as ethics , virtue, etc. should be something pleasant. 

 

 

Keywords: Education. Method. University. Peter Abelard. Tomás de Aquino. 

Paulo Freire. 
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1 INTRODUÇÃO 

        O objetivo do trabalho de conclusão de curso é expor e analisar o método de 

ensino nas Universidades Medievais, contudo destacando a Universidade de Paris 

do século XIII. Esta escolha se deu durante o meu período de formação, ao estudar 

disciplinas pedagógicas em que os professores apresentaram métodos de ensino e 

a disciplina Filosofia Medieval em que o professor apresentou o texto (ULLMANN, 

Reinholdo Aloysio. A Universidade Medieval. Porto Alegre: Editora PUCRS, 2000). 

Os dois pontos acima acarretaram nas seguintes objeções: como ensinar Filosofia 

nos segmentos iniciais? Que método de ensino aplicar?  A partir das objeções 

percebi como futura docente que o método de ensino é muito importante no 

processo de aprendizado do corpo discente. Por isso é necessário voltar ao início da 

formação, as universidades medievais, a fim de compreender os métodos de ensino 

aplicado neste período e o (s) principal (is) filósofo (s) que se preocuparam e/ou 

iniciaram uma metodologia. Assim, analisar o método de ensino nas universidades 

da Idade Média se tornou cada vez mais interessante e instigante. 

 Nesse período, sacerdotes e intelectuais escolhiam textos clássicos de filosofia 

e da Sagrada Escritura, com a finalidade de provocar o prazer do aprendizado nos 

alunos e de intensificar a vida espiritual usando os seguintes métodos: lectio, 

expositio, quaestio e disputatio. O primeiro termo significa - leitura de texto que era 

feito pelo docente aos alunos, a expositio era a exposição dos possíveis fatos, já a 

quaestio era análise das questões e/ou problemas tratados nos textos e a disputatio 

era o possível debate e reflexões das questões apresentadas no texto. Esse modelo 

de ensino apresentado nas Universidades Medievais permitiu a produção de novos 

conhecimentos.  

 Ao analisar os métodos de ensino (lectio, expositio, quaestio e disputatio) na 

Universidade Medieval demonstrarei se a aplicação destes métodos por filósofos 

medievais aos alunos como forma de transmissão do conhecimento trouxe algum 

benefício para a sociedade da época. Com isso, traçarei os argumentos de alguns 

filósofos medievalistas e de um educador contemporâneo para mostrar semelhanças 

e/ou diferenças quanto ao método de ensino aplicado e utilizado nos segmentos de 
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ensino. Desta forma, ao apresentar o trabalho sobre o método de ensino nas 

Universidades Medievais veremos se este modelo em algum momento do século XIII 

em Paris foi questionado na qualidade (a quem ensinar e como ensinar), assim 

como se o ensino deveria ser pago, pois para os filósofos o aprendizado de temas 

como ética, virtude etc. deveria ser algo prazeroso.  

 Outra questão a ser observada nos métodos de ensino é o trabalho da 

interdisciplinaridade1 e transdisciplinaridade2, isto é, a primeira estabelece a relação 

de duas ou mais disciplinas fazendo com que o discente perceba algo em comum 

entre as disciplinas como, por exemplo, História e Geografia – mapas. A 

transdisciplinaridade busca aproximar o conhecimento científico da realidade 

organizando os elementos contidos na e além das disciplinas, por exemplo, ética 

que pode ser tratado na disciplina de Filosofia e na relação do sujeito em sociedade. 

A interdisciplinaridade ao analisar e verificar o objeto de estudo propõe discussões, 

a fim de que os discentes aprendam a estabelecer relações entre o objeto 

pesquisado em alguma disciplina a um tema proposto. Isto faz com que o discente 

aperfeiçoe o conhecimento e consiga sobrepor um a outro, ou seja, consiga discutir 

em vários aspectos construindo um saber. A transdisciplinaridade não significa 

apenas juntar disciplinas, mas sim trabalhar o (s) tema (s) pesquisado percorrendo 

as disciplinas, com o propósito de um conhecimento ao delimitar o objeto e a área 

estudada de maneira continuada.  

 Assim, o capítulo primeiro subdividido em dois terá: (1) apresentação das 

escolas anteriores às universidades, na tentativa de compreender melhor o 

surgimento das universidades. De forma breve retrataremos as escolas monacais no 

Oriente e no Ocidente, as escolas presbiterais ou paroquiais, as escolas episcopais, 

as escolas palatinas e as escolas dos irmãos da vida comum. (2) apresentação da 

origem das universidades medievais incluindo as modalidades de sua gênese e a 

expansão numérica. O capítulo segundo subdividido em dois terá: (1) apresentação 

do conceito e método de ensino característico do período medieval em que os textos 

clássicos e da Sagrada Escritura eram estudados, assim como a apresentação dos 

                                                 
1 Interdisciplinaridade – característica do que busca estabelecer entre duas ou mais disciplinas, com o intuito de 
melhorar o processo de aprendizagem. 
2 Transdisciplinaridade – abordagem cientifica que visa a unidade do conhecimento.  
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filósofos Pedro Abelardo e Tomás de Aquino e suas relações com o método de 

ensino na Universidade Medieval. (2) apresentação do modelo de ensino do século 

XX, a partir da análise didática do texto de Paulo Freire para exemplificar o método 

de ensino na contemporaneidade.  

 Segundo fatos históricos, a Europa é palco dos grandes acontecimentos e de 

referência dos principais intelectuais, por isso as principais escolas que antecederam 

as universidades estarão nesta pesquisa. São elas: 1. escolas monacais no Oriente 

– essas escolas estavam voltadas para a vida espiritual, estabelecendo o ensino 

religioso e a formação de sacerdotes; 2. escolas monacais no Ocidente – essas 

escolas se preocupavam com a vida espiritual, mas também com a vida cultural; 3. 

escolas presbiterais ou paroquiais – essas escolas tiveram a interferência do 

Concílio de Vaison que obrigou a inserção de jovens nas casas canônicas; 4. 

escolas episcopais – essas escolas do período renascentista abriu caminho para o 

surgimento das universidades; 5. escolas palatinas – essas escolas eram formadas 

em sua maioria nas igrejas e nos mosteiros e 6. escolas dos irmãos da vida comum 

– essas escolas constituíam de uma associação mista de padres e leigos.  

 Este breve histórico sobre as escolas medievais nos permitirá conhecer as 

principais características do que hoje conhecemos como instituição educacional, e 

também nos ajudará a compreender como o método de ensino se constituiu com o 

trivium3, por exemplo, e para quem o ensino se destinava. Outro ponto será revelar 

algumas concepções iniciadas nas escolas medievais que influenciaram as 

universidades e de como o conhecimento transmitido não se restringia apenas a 

vida espiritual, mas também a vida cultural. Assim, para se entender a origem das 

universidades será necessário também conhecermos as modalidades de sua 

gênese, a expansão numérica e os diversos tipos de studia4 mencionando aspectos 

do collegia5 que integrava a universitas6.  

 Em outro momento, terá a apresentação do conceito e método de ensino 

utilizado na Universidade Medieval, com destaque para os filósofos Pedro Abelardo 

                                                 
3 Trivium – segundo tradução do latim: gramática, lógica e retórica.  
4 Studia – segundo tradução do latim: estudos. 
5 Collegia – segundo tradução do latim: colégios. 
6 Universitas – segundo tradução do latim: universidade.  
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e Tomás de Aquino e suas discussões sobre o método de ensino na Idade Média e 

para completar a análise, apresentarei o método de ensino utilizado pelo educador 

Paulo Freire. O primeiro, Pedro Abelardo filósofo do século XII ressaltava a lógica e 

a doutrina cristã e ilustre comentador das obras de Aristóteles, Porfírio e Boécio. 

Como professor da universidade, Pedro Abelardo ensinava aos seus alunos a 

prática da argumentação para as disputas metafísicas e teológicas, e também 

utilizava o método dialético como único acesso a verdade. O segundo, Tomás de 

Aquino, filósofo e depois doutor da igreja era outro comentador de Aristóteles que 

lecionava na Universidade de Paris usando os métodos de ensino como a lectio, a 

expositio, a quaestio e a disputatio, isto é, método que apresentava o problema, as 

hipóteses, as objeções e as contra objeções. Concluindo o subcapítulo apresentarei 

o método de ensino Paulo Freire ou freiriano e suas críticas ao método tradicional. 

Apesar de ser visto como o percussor do método de ensino para alfabetização de 

jovens e adultos, seu método é adotado em outros segmentos.  

Assim, o primeiro capítulo terá: no primeiro subcapítulo a apresentação das 

escolas anteriores às universidades para que o leitor tenha uma compreensão do 

surgimento das universidades. De forma breve retratarei as escolas monacais no 

Oriente e no Ocidente, as escolas presbiterais ou paroquiais, as escolas episcopais, 

as escolas palatinas a as escolas dos irmãos da vida comum, e suas principais 

características que hoje compreendemos/entendemos como instituição educacional. 

Deste modo tornarei evidente algumas concepções iniciadas nas escolas medievais 

que influenciaram as universidades, principalmente a de Paris do século XIII. Dentre 

as concepções, o método de ensino – lectio7 que motivou o corpo docente das 

universidades com temas sobre ética e virtude, por exemplo, fazendo os alunos 

entenderem a sua efetividade na sociedade. No segundo subcapítulo apresentarei a 

origem das universidades medievais incluindo as modalidades de sua gênese e a 

expansão numérica. A pretensão é observar a importância das universidades no 

século XIII e o método de ensino desta época usado como produção e transmissão 

do conhecimento. Na Idade Média, o termo universitas – universidade, não tinha a 

mesma definição que conhecemos atualmente, e para constituí-la foi preciso curso, 

                                                 
7Lectio – segundo tradução do latim: 1. Ação de escolher; 2. Seleção; 3. Leitura, lição, o quê se lê, texto. 
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linguagem moderna e atendimento para formar uma corporação de alunos e 

professores.  

O segundo capítulo terá: no primeiro subcapítulo será apresentado o conceito e o 

método de ensino característico do período medieval em que os textos clássicos e 

da Sagrada Escritura eram estudados. Assim apontarei os filósofos Pedro Abelardo 

e Tomás de Aquino e suas relações com o método de ensino na Universidade 

Medieval. O filósofo Pedro Abelardo comentador de algumas obras de Aristóteles, 

Porfírio e Boécio, utilizava a dialética para provar a verdade e a doutrina cristã como 

verdadeira ou certa, e com isso ensinava seus alunos a argumentarem nas disputas 

metafísicas e teológicas. No segundo subcapítulo apresentarei o modelo de ensino 

atual, a partir da análise didática do texto de Paulo Freire para exemplificar o método 

de ensino na contemporaneidade. Este autor desenvolveu um método de ensino 

para a alfabetização de jovens e adultos, contudo os passos para o processo de 

ensino-aprendizagem, investigação, tematização e problematização não se distancia 

das propostas filosóficas.  

Este trabalho tem como justificativa analisar o método de ensino nas 

Universidades Medievais. Como o assunto é extenso delimitarei a Universidade de 

Paris do século XIII. A escolha do tema foi em razão da diversidade de métodos de 

ensino apresentados nas disciplinas pedagógicas obrigatória no curso de Filosofia e 

o livro A Universidade Medieval – Reinholdo A. Ullmann com o texto de filosofia ‘Os 

alunos e os professores nas universidades medievais’. Por essa razão, pesquisei o 

método de ensino dialética usado pelo filósofo Pedro Abelardo que tinha como 

finalidade ensinar aos seus alunos a argumentação. Este método aplicado por 

Abelardo nos mostrará as consequências para a produção do conhecimento. Das 

quaestiones, brotava, espontâneo, o diálogo – disputatio – entre o professor e os alunos, 

ou entre grupos de alunos, seguindo o proceder da dialética8.  (p. 58)  

Neste trabalho pesquisei na Suma Teológica9 de Tomás de Aquino, a teologia 

cristã muito presente nas instituições de ensino da Idade Média e a relação do 

sacerdotium, regnum e studium (sacerdócio, reino e estudo), a fim de promover à 

                                                 
8 ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A Universidade Medieval. Porto Alegre: Editora PUCRS, 2000.  
9 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. Disponível em: < http://permanencia.org.br/drupal/node/8>  



18 

 

discussão e organização do conhecimento. Las grandes instituciones de la Edad Media 

pueden relacionarse con el sacerdotium, el regnum y el studium, que constituyen capas 

sociales muy definidas10 (p. 31). Ao pesquisar o método de ensino na Idade Média fui 

impulsionada também a estudar o método de ensino do educador contemporâneo 

Paulo Freire que apresentou argumentos semelhantes ao período estudado no texto 

Pedagogia da Autonomia. Por esse motivo pesquisei o método de ensino freiriano, a 

fim de estabelecer uma relação de semelhança e/ou diferença com os métodos de 

ensino medieval. Durante os estudos observei que no método de ensino a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade se fez presente, pois Pedro Abelardo 

ao propor o método dialético aos seus alunos ensinava-os a argumentarem 

relacionando os textos clássicos e a Sagrada Escritura. Tomás de Aquino se 

utilizando do método dialético aperfeiçoou a sua época ficando conhecido como 

escolástico, e com isso trouxe uma nova forma de pensar para o sujeito unindo 

outras ciências a fé cristã. Paulo Freire também adepto do método dialético defendia 

o conhecimento científico, mas relacionando com a realidade do aluno. Como futura 

docente, pude perceber que o método de ensino diante de tantas realidades fará 

muita diferença na relação docente-discente considerando que a disciplina Filosofia 

é obrigatória no currículo. 

Metodologia  

Este trabalho de conclusão de curso compreende de dois momentos: 

primeiro, é analisar a Suma Teológica (Iª, q. 79, art. 2 – Se o intelecto é uma 

potência passiva), como fonte primária fazendo fichamento seguido de resenhas 

observando o método de ensino disputatio. A partir desta análise pretendo observar 

como a universidade medieval respondia as questões colocadas pela sociedade 

relacionando os conhecimentos religiosos e científicos, isto é, usando a Sagrada 

Escritura e textos clássicos para respondê-las. Um dos comentadores escreve: 

Pero el siglo XIII conoce también el auge del estudio, que constituye 

un flerte estamento social por obra de las agrupaciones universitarias. 

[...] La agrupación de las escuelas urbanas permite el intercambio y la 

                                                 
10 AQUINO, Tomás de. Suma de Teología. Damián Byrne, O.P. Provincias Dominicanas em España. Madri, 

2001. 
 



19 

 

confrontación de las ideas entre las diversas facultades. La 

universitas studiorum no es solamente comunidade de estúdios, sino 

tambíén integración de todos [...]11. (p. 32) 

Antes das universidades, as escolas medievais tiveram sua importância na 

formação espiritual e na transmissão do conhecimento. Por isso, pesquisei sobre as 

principais escolas medievais com o propósito mais histórico e observando as 

principais características de cada uma e consequentemente a origem das 

universidades. No segundo momento analisei as fontes secundárias fazendo o 

fichamento e resenhas. Nesta análise destaquei: os filósofos Pedro Abelardo e 

Tomás de Aquino e os métodos de ensino aplicado por eles na universidade e a 

relação de ambos com os textos clássicos. Também pesquisei um texto do educador 

contemporâneo Paulo Freire e o seu método de ensino, a fim de entender 

semelhanças e/ou diferenças com o que era aplicado na Idade Média. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 AQUINO, Tomás de. Suma de Teología. Damián Byrne, O.P. Provincias Dominicanas em España. Madri, 
2001. 
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CAPITULO 1  

Contextualização histórica   

Neste primeiro capítulo veremos um breve histórico das escolas que 

antecederam o surgimento das universidades medievais. Pois, além de situar o (a) 

leitor (a) das principais características que hoje conhecemos como instituição 

educacional terá também o propósito de levar o (a) leitor (a) a compreender o 

método de ensino aplicado e para quem o ensino se destinava. Deste modo, 

revelaremos algumas concepções iniciadas nas escolas medievais que 

influenciaram as universidades, especialmente a de Paris do século XIII. Métodos de 

ensino, como a lectio12 motivaram o corpo docente das universidades a entender 

temas sobre ética e virtude, por exemplo, e como esses temas se desdobravam na 

prática para a sociedade. Assim, opiniões, pesquisas, questionamentos etc. foram 

uma constante em diversos temas e mais tarde quanto à origem das universidades. 

Para esta contextualização será preciso descrever a participação da Igreja Católica 

nas escolas anteriores a universidade, e o ponto de vista de alguns comentadores 

como os autores: 

Verger13 

Em todos os outros lugares as escolas estavam inteiramente nas 

mãos da Igreja e viviam, tanto pela organização quanto pelas matérias 

ensinadas, baseadas em princípios colocados na época carolíngia. 

Portanto, não havia escola que não estivesse ligada a um grande 

estabelecimento religioso, mosteiro, catedral ou colegiada. (p. 19)  

e Ullmann14  

[...], à história da igreja, sob cujo signo nasceu a maioria das 

universidades medievais, para lhes acompanhar a gênese, as crises 

                                                 
12 Lectio – segundo tradução do latim: 1. Ação de escolher; 2. Seleção; 3. Leitura, lição, o quê se lê, texto.  
13 VERGER, Jacques. As universidades na Idade Média. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 

1990.  
14 ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A universidade medieval. Porto Alegre: Editora PUCRS, 2000.  
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por elas vividas, as mutações do pensamento nelas operadas, bem 

com o reflexo na sociedade. Na universidade, crisol dos valores e 

ribalta de vigorosas digladiações intelectuais, foram geradas as ideias 

revolucionárias, assim no âmbito religioso como no campo da política. 

(p. 23). 

Por isso, sobre este início teremos a descrição das principais escolas monacais 

no Ocidente e no Oriente, escolas presbiterais, escolas episcopais, escolas palatinas 

e as escolas irmãos da vida comum no primeiro momento e o surgimento das 

universidades no momento seguinte. Desta forma veremos a organização inicial 

teórica e prática dos estudos e métodos no período medieval. 

1.1.1 Escolas monacais no Oriente 

No século IV surge uma escola cristã voltada para a vida religiosa, e que 

representou no decorrer dos séculos o estabelecimento de ensino. Neste período no 

Oriente, os padres do deserto egípcio abrigavam jovens com o compromisso de 

educá-los no aperfeiçoamento espiritual e na virtude, porém era necessária a 

orientação de um ancião. Na Idade Média, alguns educadores se destacaram tais 

como São Pacômio e São Antônio de Tebas, principais opositores dos gnósticos. O 

monge São Basílio que ensinava jovens a ler e a escrever usava a Bíblia como 

instrumento de ensino, enquanto São Jerônimo se dedicava a formação espiritual 

dos rapazes. Com isso descobriu-se que tanto a Bíblia quanto os Santos Padres 

eram os únicos objetos de estudos, ou seja, as únicas referências de instrução 

pedagógica, surgindo mais tarde, o plano de ensino que incluiu a gramática, os 

poetas latinos e os historiadores romanos.  

Na Idade Média, o ensino praticado pelos monges era reservado apenas aos 

jovens noviços, e isto fez com que mais tarde os monges refletissem sobre o quê 

ensinar e para quem ensinar. Devido a essa observação, críticas surgiram, e por 

isso São Basílio abriu as portas a “meninos do século”15 pedindo aos pais que lhes 

confiassem para serem educados. Seguindo esses passos, São João Crisóstomo 

também convenceu os pais a entregarem seus filhos para serem educados longe 

                                                 
15 Meninos do século – jovens, cujo ensino não se destinava a vida religiosa.  
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dos perigos do mundo, entretanto, essa técnica/método não deu certo. Com o 

passar do tempo, os monges perceberam que a junção de noviços e meninos do 

século, não trazia a tranquilidade necessária para o aprendizado e a vida espiritual, 

por essa razão o Concílio de Calcedônia instituído no ano 451 proibiu os mosteiros 

de acolherem alunos leigos, que tumultuavam o ensino com questões do mundo 

interferindo na espiritualidade.  

1.1.2 Escolas monacais no Ocidente 

No Ocidente a inquietação não era apenas com a vida espiritual, mas também 

com a vida cultural. Santo Agostinho pioneiro nesta questão estabeleceu a cultura 

na formação dos sacerdotes na África, e foi exemplo para São Martinho que o 

seguiu e fundou um mosteiro na Gália no qual os frades copiavam os manuscritos. 

Na Europa, São Patrício transformou um mosteiro em centro de cultura e difusão 

religiosa, enquanto o movimento monástico atingia seu ápice com São Bento, 

considerado verdadeiro fundador das escolas monacais.  

Nas escolas monacais e episcopais, as atividades estavam subordinadas a 

política e a religião, despertando na sociedade a consciência de pertencimento ao 

Império Romano (27 a. C – 1453). Em razão do surgimento dos impérios, os 

beneditinos mantiveram em sua biblioteca monges copistas de textos antigos, 

enquanto alguns países da Europa abriam mosteiros para cuidar da educação dos 

jovens. As escolas beneditinas se distinguiam em duas seções: a primeira, schola 

interior claustri16 reservada aos monges e candidatos à vida monacal e a segunda, 

schola exterior17 para leigos que demonstrassem desejo para a vida sacerdotal.  

Na Alta Idade Média, os mosteiros e as escolas monacais não eram isolados e 

por isso muitos textos puderam ser copiados, aumentando as edições nas 

bibliotecas. Para efeito de conhecimento do leitor, nos trabalhos dos copistas não 

havia separação de palavras, pois separá-las demandava cultura e conhecimento 

                                                 
16 Schola interior claustri – segundo tradução do latim: escola interior fechada (escola para monges). 
17 Schola exterior – segundo tradução do latim: escola aberta - (escola para vocacionados). 
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filológico18 e em alguns textos havia omissão de palavras, glosas marginais, uso do 

termo p. ex. ou encurtamento de palavras pelo termo etc. Tudo isso era feito, mesmo 

com uma população em sua maioria analfabeta, pois o valor dado aos livros 

significava status.  

1.1.3 Escolas presbiterais ou paroquiais 

As escolas presbiterais ou paroquiais no ano de 529 foram interferidas pelo 

Concílio de Vaison que obrigou os sacerdotes do interior do país, a inserir jovens na 

educação cristã em suas casas canônica, ensinando-os Salmos e as Escrituras, 

para quê os mesmos pudessem servir a igreja, costume muito comum na Itália. A 

educação nessas escolas foi estendida também aos leigos, mesmo sem vocação 

para a vida religiosa e em consequência disso, os nobres enviavam seus filhos com 

o interesse de que recebessem uma educação que lhes fosse útil na administração, 

isto é, na vida social. Como não havia separação na formação entre os 

vocacionados e os não vocacionados nestas escolas, o objetivo dos monges foi 

ensinar os jovens a ler, a escrever, a doutrina canônica, os salmos, a escritura, já 

que os textos clássicos não ofereciam utilidade para a vida social. 

1.1.4 Escolas episcopais 

As escolas episcopais ou catedralícias iniciou-se no período do renascimento 

urbano do século XII, após a perda da liderança das escolas monacais. Santo 

Crodegango no ano de 750 trabalhou para a formação de padres de maneira formal 

e mais tarde com os leigos na schola exterior, pois para o bispo São Cesário 

bastava à leitura do Antigo Testamento quatro vezes e a ordenação acontecia. 

Essas escolas eram de responsabilidade do bispo dirigidas por scholasticus19 que 

recebiam a intitulação de magister scholae20, grammaticus (gramática) ou didascalus 

(didascália – representação cênica) atingindo seu ápice na Europa especialmente na 

Itália e França apesar da quantidade de bispado ser pouco. A expansão dessas 

                                                 
18 Relativo à filologia – estudo de uma língua através de seus documentos escritos, que visa não só à restauração, 

fixação e crítica dos textos para conhecimento do uso linguístico e sua história, mas também à compreensão de 

globalidade dos fenômenos culturais, especialmente os de ordem literária, a que ela serve de veículo.    
19 Scholasticus – segundo tradução do latim: de escola, pertencente a uma escola. 
20 Scholae – segundo tradução do latim: escola. 
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escolas abriu caminhos para o surgimento das universidades, mas não sobre a sua 

origem.  

Nessas escolas, as artes liberales uniam-se aos assuntos de filosofia e teologia 

com base no direito canônico, contribuindo na formação geral dos jovens. A origem 

dessas artes remetia aos sofistas e possivelmente a Pitágoras (570-496 a. C), e 

seguindo esses passos temos autores como: Arquitas de Tarento (contemporâneo 

de Platão), Varro (116-27 a. C), Sêneca (4-65), Santo Agostinho (354-430) e Boécio 

(470-525). Para estes autores, ars não assumia o sentido de arte, mas de ensino, 

tanto que no final do século IV, Martianus Capella classificou os conteúdos de 

estudos pelas artes liberales subdividindo-as em trivium (gramática latina, lógica e 

retórica) e quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia). As artes 

liberales definida como propedêuticas (ciência introdutória) e classificada de “sete 

colunas da sabedoria”, por Casiodoro e Isodoro de Sevilha estava ligada ao 

sagrado, às igrejas do Apocalipse e ao somatório do símbolo da terra (quatro 

elementos) e o símbolo do divino (dons).   

De modo geral, os docentes deste período eram mantidos financeiramente pelos 

bispos, já que não havia pagamento pelo ensino por parte dos discentes. O vínculo 

de gratuidade já existia na antiguidade com os gregos, a partir da prática da 

instrução filosófica como forma elevada da paideia, considerada uma relação 

educativa baseada na amizade e no ato de caridade. Um exemplo desta gratuidade 

na relação educativa foi com Sócrates e Platão, ao contrário de Aristóteles que 

aceitava pagamento dentro das possibilidades de cada um dos seus discentes se 

assemelhando aos sofistas do século V a. C que usavam o ensino como comércio. 

No final desse século os sofistas foram acusados de venderem a sophia (sabedoria) 

e negociarem as artes nobres21, mas as cobranças, as retribuições e/ou as doações 

sobre o ensino era visto como uma forma de reconhecimento dos que transmitiam o 

conhecimento. “Afinal, de que viveria o sophós? sem a scholê, como teria condições 

de consagrar-se à theôría?”22. O filósofo, por exemplo, jamais deveria aceitar alguma 

verba como forma de pagamento, e sim apenas algo que simbolizasse 

agradecimento, pois é impossível comparar conhecimento, virtude, ética 

                                                 
21 Arte nobres – disciplinas compostas pelo trivium e quadrivium.  
22 ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A universidade medieval. Porto Alegre: Editora PUCRS, 2000. 
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apreendidos no ensino, com remuneração. Desse modo, as escolas episcopais 

introduziram outras disciplinas elevando o nível do ensino e aprendizado, 

promovendo a mudança dos scholares em professores e oficializando a faculdade 

de ensinar conforme o III Concílio Lateranense. 

1.1.5 Escolas palatinas   

Escola palatina ou do palácio tinha esse nome por estar localizada próxima a 

corte e pelos estudantes serem filhos dos nobres. Essas escolas existem antes de 

Carlos Magno, que mais tarde mostrou a importância delas restituindo-lhes as belas-

letras clássicas. A França do reinado de Carlos Magno (768 - 814) não tinha capital 

fixa, por causa disso os monarcas eram nômades. A finalidade dessa escola dividia 

opiniões com os estudos do trivium e do quadrivium, uma vez que uns diziam ser 

indiferentes aos clérigos e leigos e outros como Ferdinand Lot que essa escola era 

um mito. Já os alunos (scholares) eram jovens de linhagem nobre que aprendiam a 

arte da guerra e da administração, e havia em todas as escolas o ensino do latim 

estabelecendo um vínculo de unidade cultural.  

1.1.6 As escolas dos Irmãos da Vida Comum 

Essas escolas constituídas em comunidades, liberada dos votos religiosos e 

regida por um estatuto próximo aos monacais tinha uma associação mista de padres 

e leigos, e também de mulheres. A vida nessas escolas se assemelhavam as dos 

primeiros cristãos, menos na prática religiosa. Este modelo de escola fundada por 

Gerhardus Groote preservava a vida comum, o momento de oração e a cópia de 

manuscritos tendo sempre como referência a vida dos cristãos primitivos. Todo 

trabalho desenvolvido na escola estava voltado à formação da juventude com 

acolhida e instrução a vida religiosa e amparo na casa de familiares com recursos 

que oferecia refeições. Devido à atenção a pastoral, o aprimoramento intelectual dos 

meninos não teve tanta importância. Já no momento seguinte, a escola localizada 

em Deventer estendeu sua reputação à Holanda, a Alemanha e a França devido à 

aplicação do quadrivium, porém com a possibilidade de uma reforma na Igreja, 

Groote deu formação moral e intelectual à juventude. Johannes Celle discípulo e 
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organizador da escola na cidade de Zwolle, escola que serviu de modelo a muitos 

pedagogos principalmente na formação moral dos jovens e na espiritualidade.  

Assim, neste breve histórico, sobre as escolas medievais anteriores as 

universidades, o (a) leitor (a) pode constatar que a formação inicial aconteceu em 

sua maioria nas igrejas e/ou mosteiros com o compromisso espiritual de formar 

sacerdotes. No entanto, num dado momento esses conhecimentos (Sagrada 

Escritura, trivium e quadrivium) começaram a ser ensinados aos leigos, para que 

estes pudessem colocar em prática na administração, na sociedade. As discussões 

sobre o que ensinar e a quem ensinar, se o ensino deveria ser pago ou gratuito, que 

metodologia aplicar, tudo isso provocou divisões e comparações nas escolas 

medievais. Depois desta introdução as escolas medievais apresentadas ao leitor/ a 

leitora, veremos a origem das universidades, as disciplinas e os principais temas 

discutidos, observando os métodos de ensino usado nesta transmissão do 

conhecimento.   

    1.2 - A origem das universidades  

Após a breve apresentação das escolas medievais na Europa abordando sobre 

os primeiros métodos de ensino e a quem se destinava a formação, agora 

trataremos a origem das universidades. O período estudado é o século XIII e as 

Universidades da Europa, em especial a de Paris, e a partir desses pontos veremos 

se o método de ensino aplicado na época foi usado na produção e transmissão do 

conhecimento. Para iniciar os estudos, eis uma informação – na Idade Média, o 

termo universitas – universidade, não tinha a mesma definição que conhecemos 

hoje, e para constituí-la foi preciso curso, linguagem moderna e atendimento para 

formar uma corporação de alunos e professores. Por isso será necessário conhecer 

as modalidades de sua gênese, a expansão numérica e os diversos tipos de studia23 

mencionando aspectos do collegia24 que integrava a universitas.  

1.2.1 A origem das universidades medievais – concausas, condições e 

características  

                                                 
23 Studia – segundo tradução do latim: 1. aplicado, 2. que se interessa, 3. dedicado a, 4. que estuda.  
24 Collegia – segundo tradução do latim: 1. Colégios. 
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Na Idade Média havia muitos mestres sábios, entre eles Pedro Abelardo25 com 

sua habilidade de discursar que encantava os estudantes de Santa Genoveva – 

Paris. Com a proposição “a dúvida nos leva à pesquisa e através dessa conhecemos 

a verdade”, este filósofo fundamentava seus argumentos apoiado na dialética26, isto 

é, buscava a verdade por meio da oposição. Abelardo fazia uso da dialética como 

método de ensino, a fim de corroborar a verdade e a inverdade utilizando a doutrina 

cristã. Nesse período apesar do grande número de discentes vindo de outras 

regiões, professores ilustres, as universitates27 não aumentaram em quantidade, 

contudo ajudou para o nascimento da universidade mesmo sem uma organização 

correspondente. Mesmo assim, as escolas medievais ficaram conhecidas pela 

didática utilizada, pela concentração nas vias urbanas e a transformação de algumas 

em estabelecimento de ensino superior. Para compreendermos as concausas 

veremos alguns pontos: 

1. No século XII, o renascimento das cidades europeias contribuiu para a aber-

tura do comércio marítimo no mediterrâneo liderado por muçulmano em razão 

das Cruzadas. Isto fez com que os comerciantes estabelecessem pontos es-

tratégicos nas sedes episcopais e nas escolas catedralícias onde se concen-

trava a população estudantil. 

2. Como consequência das Cruzadas, o estudo científico foi influenciado pela 

cultura oriental despertando e estimulando o gosto pelo conhecimento. 

3. Imperadores e Papas foram respeitados por terem interesse em dispor de 

homens sábios e cultos nas ciências profanas e na sacra doctrina (teologia), 

já que as escolas da época se mostravam inabilitadas. Essa atitude das auto-

ridades revelou o surgimento das universidades pelas corporações autôno-

mas estimulando o Estado e a Igreja. 

                                                 
25 Pierre Abélard ou Pedro Abelardo (1079 – 1142), filósofo francês, teólogo e lógico, considerado um dos 

maiores pensadores do século XII. 
26 Dialética – arte de argumentar ou discutir.  
27 Universitates – segundo tradução do latim: 1. Universalidade, a totalidade, o todo. 2. O universo, o conjunto 
das coisas. 
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4. As escolas monacais, catedralícias e palatinas não atendiam os anseios do 

saber com o trivium e o quadrivium28, em face das novas ciências (Filosofia, 

Direito, Medicina, História Natural e Astronomia) sendo necessário criar uma 

nova instituição – a universidade.  

5. A formação de associações, grêmios ou corporações com o nome de universi-

tates era para defender os direitos da sociedade, porém um tempo depois, a 

universitas foi usada para estimular pessoas de mesma ocupação e seus inte-

resses e passou a ser utilizado pelos professores e alunos compondo a uni-

versitas magistrorum et scholarium, em Paris e a universitas scholarium em 

Bolonha separada do collegium ou societas dos mestres.   

6. Outro ponto relevante foi a organização formal das universidades constituindo 

as corporações, influenciada pelo Papado sobre os monarcas e os países eu-

ropeus. Isto explica a influência da igreja na estrutura universitária medieval e 

na concessão da licentia ubique docendi29.  

7. A precariedade das estradas, não impediu o desempenho de mestres e alu-

nos ao verdadeiro melting pot30 conferindo-lhe um caráter de ecumenismo in-

ternacional, porém idênticos – na língua latina e na profissão de fé.  

8. O século XII se ocupou de reunir clérigos, frades e leigos integrando a univer-

sitas sem distinção.  

9. As universidades se originaram a partir do êxodo de professores e alunos 

como aconteceu em Bolonha, Paris e Oxford. O seu desenvolvimento pauta-

va-se nos interesses pessoais de Papas ou de potentados.  

Em suma, a origem das universidades na Idade Média não pode ser reduzida a 

uma causa de emergência, à formação das universidades pode ser explicada pela 

linguagem aristotélica das quatro causas. Causa material: é o acumulo do saber 

humano. Causa formal: desenvolvimento corporativista de mestres e alunos. Causa 

                                                 
28 Trivium (lógica, gramática, retórica) e Quadrivium (aritmética, música, geometria, astronomia). 
29 Licentia ubique docendi – liberdade ou licença para ensinar em qualquer lugar.  
30 Sentido figurado – caldeirão de raças, isto é, lugar onde existem diversas pessoas, com diferente estilo de vida, 
cultura, religião e raças. 
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eficiente: formação da universitas e reconhecimento social por parte da igreja, poder 

público, ex privilegio. Causa final: das universidades se resume ao serviço a Deus e 

a Igreja úteis a sociedade. 

1.2.2 Modalidades de origem das universidades 

Após analisar as concausas explicitando a origem da universidade atribuiremos a 

seguir as modalidades de sua gênese classificando-os assim: ex consuetudine, ex 

privilegio ou voluntaria ou ex auctoritate, ex migratione.  

1. Ex consuetudine – essas universidades nasceram das escolas catedralícias 

como uma única societas formada por professores e alunos semelhantemente 

as universitas Parisiensis ou duas corporações com aval do Papa e governa-

dores. 

2. Ex privilegio ou voluntaria ou ex auctoritate – essas universidades inicia-

das por governantes, pontífice ou ambos com motivos políticos e utilitários 

mostra-nos o Estado e a Igreja consciente do papel da universidade na for-

mação intelectual. Para exemplificar, a Universidade de Nápoles a primeira 

desta modalidade proposta por Frederico II em 1224 teve como objetivo arrui-

nar a Universidade de Bolonha e dar formação aos administradores para go-

vernar a Itália. Por isso, Frederico II limitou a liberdade escolar dos mestres e 

alunos para estudar ou lecionar.  

A Universidade de Toulouse é conhecida também nesta categoria (ex 

privilegio) por iniciativa dos Papas Honório III e Gregório IX solicitadas pelo 

conde Raymond VII a fim de combater a heresia dos cátaros ou albigenses. 

Pois, para os cátaros o sexo era fonte de pecado, e por causa disso as 

famílias precisavam ser coibidas, ou seja, proibidas de se constituírem e 

assim sendo aconselhadas a cometerem o suicídio individual. Por isso, esta 

universidade fundada com as armas do espírito, isto é, fundamentada nas 

escrituras, no dogma Divino transferia ao campo teológico ideias funestas aos 

hereges, resultantes da distorcida visão dualista do homem. Mais tarde se 

tornou referência nos estudos sobre Teologia com cátedras de Direito 

Canônico, cursos de Filosofia e Medicina, professores pagos pelo conde e 
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pelo rei da França. O Papa Gregório IX concedeu o ius ubique docendi31 

proibida em Paris, mas a doutrina aristotélica atraia mais alunos, tanto que o 

exemplo desta universidade se estendeu a Península Ibérica. Os reis de 

castelã e léon mostraram interesse em estimular o estudo criando as 

Universidades de Valencia (1208 ou 1212), Salamanca (1228) e Valladolid 

(1250).  

3. Ex migratione – algumas universidades tinham esses nomes por causa da 

divisão de alunos e professores, devido aos conflitos com autoridades locais 

como se constatam em Bolonha, Paris e Oxford. As universidades que tive-

ram sua origem da universidade-mãe sobreviveram refletindo a organização, 

ao passo que outras desapareceram tão logo findou a secessão. A universi-

dade de Bolonha, por exemplo, era motivada por questões políticas, já que as 

autoridades obrigavam os professores a não lecionarem em outra instituição 

de ensino superior, ferindo a liberdade. A secessão na Universidade de Paris 

(1229-1231) fez mestres e discípulos se dispersarem pela França indo em di-

reção a Angers e Orléans conhecidas por possuírem escolas de Direito. As-

sim passaram da categoria de universidade em razão da grande quantidade 

de emigrantes da cidade de Sena. Na Inglaterra, outro exemplo dessa univer-

sidade foi em Cambridge com origem no terceiro centro universitário do Oci-

dente. Durante este século (XII), as escolas catedrais e monacais da Inglater-

ra, não disputavam com as escolas da França e da Itália em atrair estudantes 

para o ensino superior, uma vez que as universidades mais procuradas eram 

as de Paris e de Bolonha, Laon, Montpellier e Salerno onde os alunos adqui-

riam conhecimentos e habilidades nas artes, no Direito, em Medicina e Teolo-

gia. No ano de 1170 o rei Henrique proibiu os estudantes ingleses de estuda-

rem fora da Inglaterra tendo o propósito de mantê-los na cidade de Oxford. 

Desse modo, mais tarde as escolas foram convertidas em universitas, nas-

cendo a universitas Cantabrigiensis aumentando a emigração, e na Faculda-

de de Teologia os franciscanos assumiam a responsabilidade de administrar. 

A origem da Universidade de Leipzig entre os anos de 1409-1410 deu-se aos 

estudantes alemães que saíram de Praga, em consequência das atitudes 

                                                 
31 Ius ubique docendi – Direito de ensinar onde quer que seja. 
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chauvinistas de João Huss. Esse movimento de secessão/divisão nos mos-

trou que a universitates possuía resistência quanto a sua independência. 

 

1.2.3 A expansão numérica das universidades no medievo 

Os relatos históricos mostram a Idade Média como “período das trevas”. 

Este pensamento construído e repetido por muitos anos fez os humanistas da 

renascença, o historiador a deixarem de serem idealizadores para se 

tornarem intelectuais dos studia32. Essa transformação intelectual permitiu: 

produção de novos textos e um aumento na quantidade de universidade no 

medievo até o século XV (1440), com aproximadamente 55 universidades por 

toda Europa, contudo apenas 46 do total das universidades tinham direito de 

funcionamento. O número de universidades surgidas no medievo impressiona 

e mais ainda a busca pelo saber e pela difusão cultural num período que 

pouco se estuda, talvez pelo mistério, assombro ou construção do termo 

“idade das trevas”. 

1.2.4 Studium – o que é isto? 

O primeiro sentido de Universitas é entendido como corporação ou 

comunidade de pessoas vivendo um regime de corpus, consortium, collegium, 

societas. Por essa razão, não significava que todas as disciplinas englobavam 

a universitas magistrorum et scholarium caracterizando a universidade atual. 

A definição dada a universitas na Idade Média de studium ou studium 

generale acarreta sentidos diferentes quando estas palavras são separadas, 

como segue a explicação abaixo:  

Separando os dois termos, descobrimos que studium, além do sentido 

de esforço, diligência, paixão e estudo, quer também, dizer lugar 

singelo estudo ou escola. [...] Unindo, agora studium e generale, 

temos um sentido novo. Qual? O studium ou lugar de estudo era 

generale ou commune ou universale porque podia ser frequentado por 

                                                 
32 Studia – segundo tradução do latim: 1. Aplicado 2. Que se interessa. 3. Dedicado a. 4. Que estuda, que 
aprende.  
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alunos vindo de qualquer país e porque ali podiam obter a licencia 

ubique docendi para todas as universidades do mundo cristão, desde 

que tal faculdade constasse da fundação papal. Os studia generalia, 

sem esse privilégio pontifício também outorgavam a licentia docendi, 

mas em âmbito territorial restrito. (p. 115) 

A definição usada por religiosos nas instituições de ensino de sua 

responsabilidade tinha um significado específico, já para os dominicanos 

acompanhados nas Faculdades de Filosofia e Teologia eram estabelecimentos que 

recebia jovens. Os franciscanos possuíam os studia particularia, ou seja, casas de 

formação religiosa e intelectual para os membros de uma província. De modo geral, 

a universidade de Paris era referência dos studia.  

1.2.5 Os collegia  

Delimitar a origem e a estrutura das Universidades Medievais é admitir a 

existência dos collegia33. Sem essa referência é impossível compreendermos 

a sua utilidade, por esse modo recapitularemos alguns pontos:  

1. A admissão de professores e alunos nas universidades medievais tinha 

um cunho meramente religioso e social, tornando possível a divulgação do 

latim e facilitando a migração dos estudantes de outras regiões. Os temas 

relacionados ao aristotelismo, ao averroísmo, ao ceticismo entre outros, 

fascinava-os na busca pelo conhecimento nestas universidades e em ou-

tras regiões e locais afastados. Talvez regressar os estudos a este perío-

do, esteja relacionado ao pouco uso do latim nos dias de hoje dificultando 

uma aproximação à cultura medieval.  

2. Nas universidades medievais os estudantes tinham realidades econômi-

cas diferentes, e com isso observamos que os pauperes studentes eram 

identificados no ato da matrícula e a grande movimentação de jovens nas 

cidades fez com que alojamentos fossem criados. Quanto ao pagamento 

e/ou sustento nas universidades, os ricos viviam de renda própria ou eram 

sustentados por familiares, enquanto os pobres trabalhavam como copis-

                                                 
33 Collegia – segundo tradução do latim: 1. Colégio (de sacerdotes, magistrados) 2. Corporação, associação. 
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tas ou servindo ao colega rico. Um aspecto relevante e observado foi se o 

ensino deveria ser gratuito, pois os cursos de Filosofia e Teologia eram, 

enquanto de Direito e Medicina eram cobrados. 

Apesar das dificuldades nas universidades, o collegia foi a solução para os 

que integravam o studia. Estas instituições de caridade recebiam doações dos 

mecenas, garantindo o sustento dos pauperes studentes durante a formação, pois 

além do caráter religioso tinha o caráter social como vemos abaixo:  

A primeira era a motivação religiosa e formal, na medida em que a 

fundação surgia da preocupação do fundador com a sua própria alma 

e com a da sua família (donatio pro anima). Os membros do colégio, 

como beneficiários, tinham o dever de continuar a prestar oração 

perpetua e serviço divino pela salvação do fundador. (p. 119) 

e 

A motivação social tinha antes um caráter de família: naturalmente que 

tal fato se revelava como verdadeiro, em primeiro lugar e de forma 

mais acentuada, nas fundações seculares e menos nas Ordens 

monásticas. [...] O apadrinhamento que o fundador concedia 

disseminava-se entre os administradores da instituição e visitantes e 

até entre os membros do colégio, que possuíam ligações familiares 

próprias e podiam, consequentemente, efetuar a agregação de mais 

membros. (p. 119) 

O collegia no final do período medieval simbolizava a magnificência 

semelhante aos mosteiros com bibliotecas diferenciando as Universidades da 

Europa especialmente a de Paris das de outro continente. Na Idade Média, o 

número de estudantes que recebiam ensino sem gastos pessoais diminuíram, pois o 

acesso dos pobres ficou cada vez mais restrito à universidade, implicando na 

redução de arrecadação. Sendo assim, estes foram alguns dos problemas que a 

origem das universidades e a comunidade enfrentaram, comprometendo a extensão 

e a produção de novos conhecimentos. 
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CAPITULO 2 

Conceito de ensino  

Este capítulo apresentará ao leitor/ a leitora o conceito e o método de ensino 

utilizado nas Universidades Medievais, mas especificamente na Universidade de 

Paris do século XIII seguido do modelo de ensino atual. Depois do histórico sobre as 

escolas medievais e a origem das universidades veremos o método de ensino 

aplicado na Idade Média com Pedro Abelardo e Tomás de Aquino e na didática 

contemporânea de Paulo Freire. Contudo, para entendermos alguns pontos vamos 

observar o significado das palavras conceito, método e ensino. O primeiro quer dizer 

– noção, percepção de/por uma pessoa acerca de algo ou alguém, pensamento, 

capacidade intelectual e cognitiva do ser humano: seu comportamento não faz parte 

do meu conceito. Na filosofia é a imagem mental feita de um objeto (concreto ou 

abstrato) cujo conteúdo é de extrema importância ao pensamento, noção ou ideia 

abstrata. O segundo quer dizer – técnica; modo usado para realizar alguma coisa: 

método científico. O terceiro quer dizer – ação, arte de ensinar, de transmitir 

conhecimentos. Orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa 

humana. 

A explicação destas palavras nos permite compreender como o conhecimento 

modifica o sujeito, pois quando se ensina algo e a alguém, isto implica, na relação 

docente-discente, discente e no próprio objeto a conhecer. Entretanto, na história da 

educação os processos de ensino foram questionados, já que no primeiro momento 

o docente era visto como a única fonte de conhecimento. Essa ideia acompanhou 

por muito tempo o ensino e consequentemente influenciando a metodologia 

mostrando o discente/ o aluno como mero ouvinte, mas atualmente a tecnologia 

(plataformas digitais) tem sido usada como ferramenta do “novo modelo” de ensino, 

de “transmissão do conhecimento” e o professor atuando apenas como mediador. 

Isto tem resultado, no discente tomando sua própria iniciativa em relação ao objeto 

que deseja conhecer deixando de lado a oralidade, a escrita e o próprio debate.  

2.1 O conceito e método de ensino na Universidade Medieval 



36 

 

Na Idade Média, o ensino era de responsabilidade da Igreja Católica que 

mantinham escolas vinculadas aos mosteiros e catedrais com o propósito mais 

espiritual, ou seja, de formar sacerdotes. Contudo, havia também escolas 

comprometidas em transmitir conhecimento sobre a cultura, como as escolas 

monacais do Ocidente. Neste período, a maioria dos cônegos scholarius ou 

scholasticus34 administravam os estudos das artes liberais (trivium e quadrivium) 

vinculados ao sagrado, porém a influência da igreja sobre o ensino limitava o 

conhecimento de outras ciências ocasionando na reação contrária de professores e 

alunos a dominação eclesiástica no ensino. Essa reação dos professores e alunos 

recebeu o nome de universitas originando depois a palavra universidades que foi 

constituída pelas faculdades de artes (Filosofia), Direito, Medicina e Teologia. 

Desta forma, a estrutura administrativa começava a ser formada, com os 

decanos eleitos por professores, enquanto outros se tornavam reitores 

representando a universidade. Já os estudantes em sua maioria de origem humilde 

viviam em colégios internos que passaram a constituir o campus da universidade 

com as de Cambridge, Oxford e o de Sorbonne na França. O marco para a 

Universidade de Paris foram as escolas do século XI, que na verdade eram as casas 

dos cônegos construídas ao redor da catedral, e estes cônegos mestres destas 

escolas. No século seguinte estas escolas se desenvolveram com a chegada e o 

sucesso de Pedro Abelardo ocasionando na transferência de algumas escolas para 

a margem do rio Sena.  

A forma de conduzir e problematizar as aulas, fez com que o chanceler do 

Notre-Dame censurasse a conduta de Pedro Abelardo, mesmo assim, nada disso foi 

o suficiente para impedir o desenvolvimento das escolas parisienses. No seu método 

de ensino, Pedro Abelardo lia (lectio) os textos clássicos fazendo exposição 

(expositio) das principais ideias motivando a participação dos alunos em suas aulas, 

animando e promovendo também o debate público conhecido como scholastica 

disputattio35. O carisma de Pedro Abelardo conquistava cada vez mais os alunos, 

num período em que a educação era dominada pelos monges e eclesiásticos, e a 

vida espiritual como parte principal da pedagogia, da disciplina. 

                                                 
34 Scholasticus – segundo tradução do latim: de escola, pertencente a uma escola.  
35  Scholastica disputattio – segundo tradução do latim: lugar de discussão buscar mais informação 



37 

 

As ideias filosóficas de Pedro Abelardo influenciadas pela escolástica36 

transformou o posicionamento autoritário da Igreja. Os debates entre os intelectuais 

da época sobre a dialética, a metafísica evidenciaram as obras de Pedro Abelardo 

que contribuiu com o método de ensino escolástico em Pró e contra. Nesta obra, 

Abelardo apresentou interpretações da Sagrada Escritura com críticas racional e 

dogmática, e do seu método inquisitivo. Todo processo pedagógico deste filósofo 

com o método dialético, influenciou no século seguinte outro filósofo, Tomás de 

Aquino, que se baseou no princípio de buscar a verdade através dos debates, da 

reflexão, sobre as questões e as possíveis soluções. O posicionamento de Pedro 

Abelardo frente aos seus pensamentos recebia muitas críticas e perseguições, 

principalmente sobre o método racionalista nas questões teológicas.  

A Paris do século XII apresentou uma discussão filosófica aos intelectuais – O 

problema dos Universais. O debate sobre esse problema colocou o lógico Pedro 

Abelardo em confronto com João Roscelino (nominalista37) que defendia o dogma 

trinitário e Guilherme Champeaux por defender o realismo38. Pedro Abelardo não 

concordava com o posicionamento destes mestres, para ele o problema dos 

universais, ou melhor, a solução para este problema era definir/ conceituar os 

objetos. A ética era também outro ponto usado no método de ensino de Pedro 

Abelardo, para ele os bons ou maus atos podiam ser escolhidos pelo sujeito. Esse 

objeto de escolha fez com que as refutações de Pedro Abelardo ao seu mestre 

Champeaux lhe rendesse mais tarde duas escolas uma em Melun:  

Por fim, aconteceu que, presumindo do meu engenho acima das 

forças da idade, eu aspirava a direção de uma escola sendo ainda um 

adolescente, e imaginava o lugar em que realizaria esse plano, a 

saber, na então famosa cidade de Melun, que era sede real. Meu já 

mencionado mestre pressentiu isso, tendo envidado esforços para 

                                                 
36 Escolástica – ideologia cristã que, durante a Idade Média, buscava associar razão aristotélica e 
platônica com a fé, buscando experienciar o contato direto com a verdade.  
37 Nominalista – relativo ao nominalismo. Doutrina filosófica segundo a qual o conceito é apenas um 
nome acompanhado de uma imagem individual, sendo os universais (espécies, gêneros, entidades) 
puras abstrações, sem realidade (opõe-se a realismo). Na Idade Média, quando da controvérsia dos 
universais, o nominalismo foi defendido por Roscelin de Compiègne.  
38 Realismo – em Teoria do Conhecimento, sistema dos que supõem conhecer o mundo exterior 
como realidade objetiva, admitindo o primado do ser, da matéria, sobre a consciência. Doutrina 
filosófica que considerava, na Idade Média, as ideias abstratas como seres reais. 



38 

 

afastar para bem longe de si a minha escola. Maquinou ocultamente 

com todos os meios de que dispôs para, antes que eu me afastasse 

da sua escola, prejudicar a preparação da minha e me arrebatar o 

lugar previsto. Mas como entre as pessoas influentes da terra eu 

contava ali com alguns partidários, confiado no seu auxílio consegui 

quanto desejava, sendo que a inveja manifestada por ele angariou 

para mim a aprovação de muitas pessoas (ABELARDO, Pedro. Lógica 

para Principiantes. História das minhas calamidades. Nova Cultural - 

1988, p. 217)  

e outra em Corbeil, além de fama e prestígio entre seus discípulos. 

No entanto, em consequência desse meu tirocínio na escola, o meu 

nome começou a difundir-se de tal modo na arte da dialética, que não 

apenas a fama dos meus condiscípulos, como também a do próprio 

mestre, reduzida pouco a pouco, acabou por se extinguir. Daí resultou 

que, presumindo eu próprio cada vez mais de mim mesmo, 

transferisse o mais depressa possível a minha escola para Corbeil, 

mais próxima da cidade de Paris, para que daí certamente a minha 

indiscrição promovesse assaltos mais frequentes de discussão. Não 

havia, porém, transcorrido muito tempo quando, por causa do ardor 

descomedido pelos estudos, e atingido pela doença, fui obrigado a 

retornar à terra natal; afastado da França durante alguns anos, eu 

ainda era procurado mais ansiosamente por aqueles que o estudo da 

dialética espicaçava. (ABELARDO, Pedro. Lógica para Principiantes. 

História das minhas calamidades. Nova Cultural - 1988, p. 218)  

Os constantes confrontos com o mestre Guilherme Champeaux não impediu 

Pedro Abelardo de continuar com seus estudos, e por isso no retorno a Paris depois 

de ser curado de uma enfermidade começou a estudar retórica. A posição de Pedro 

Abelardo constrangia ainda mais o seu mestre Champeaux sobre a questão dos 

universais fazendo com que este impasse diminuísse o prestígio de Guilherme 

Champeaux. Este confronto intelectual ocasionou na retirada da disciplina que 

Guilherme lecionava e no ano de 1113, após algum tempo na escola de Monte de 

Santa Genoveva e estudando teologia com o mestre Anselmo, Pedro Abelardo 

ocupou a cátedra de dialética tão disputada na Escola da Catedral e mais uma vez o 
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confronto se repetiu. Para Pedro Abelardo, o mestre Anselmo não tinha 

conhecimento suficiente para ensinar a Sagrada Escritura e quanto mais 

perseguição, mais soberania, influência, prestígio Pedro Abelardo conquistava junto 

aos alunos. Mas a segunda década do século XII marcada pelo êxito e pela 

capacidade de persuasão de Abelardo aos seus mestres e alunos através da 

dialética, do método de ensino usado como forma de conhecer o objeto, conhecer a 

verdade e refutar seus adversários, foi também de declínio. A vaidade tomou conta 

de Pedro Abelardo que se vangloriava de seus feitos perdendo o gosto pela 

sabedoria e se tornando um escravo das paixões.  

Mas, porquanto a prosperidade sempre faz inchar os tolos, e o 

repouso mundano debilita o vigor da alma e facilmente o enfraquece 

por meio dos atrativos carnais, quando eu já me considerava como o 

único filósofo eminente e não temia mais nenhuma outra inquietação 

comecei a afrouxar as rédeas às paixões, eu que antes vivera na 

maior continência. E quanto mais eu me adiantava na filosofia e na 

ciência sagrada, mais eu me afastava dos filósofos e dos santos pela 

vida impura (ABELARDO, Pedro. Lógica para Principiantes. História 

das minhas calamidades. Nova Cultural - 1988, p. 222) 

Essa postura de Pedro Abelardo trouxe-lhe algumas consequências. O ilustre 

professor/mestre perdeu o respeito dos seus alunos e isto se intensificou quando 

decidiu estudar teologia com o mestre Anselmo, pois Abelardo mais uma vez 

menosprezou os ensinamentos de um mestre. Pedro Abelardo já não era o mesmo 

intelectual e sedutor, de palavras e ensinamentos. Durante este período, Pedro 

Abelardo conheceu Heloísa com quem teve um relacionamento marcado por 

infelicidades. A partir do ano 1121 outros conflitos foram travados, os opositores de 

Pedro Abelardo decidiram em concílio puni-lo, mas seu castigo foi queimar o livro 

sobre a Trindade e a recitar o Credo de Atanásio. Humilhado em público disse: 

Depois disso, convocado para o concílio, compareci imediatamente, e 

sem nenhum exame ou discussão, obrigaram-me a lançar ao fogo, 

com minha própria mão, o meu livro, que assim foi queimado. [...] 

Todavia, quando eu me levantei para professar e expor a minha fé, a 

fim de exprimir o que eu sentia, com palavras próprias, meus 
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adversários disseram que eu não precisava de outra coisa senão 

recitar o símbolo de Atanásio, o que qualquer criança poderia fazer 

igualmente. E para que eu não alegasse uma desculpa por ignorância, 

como se eu não estivesse acostumado com aquelas palavras, fizeram 

trazer o texto para que eu o lesse. Eu o fiz, em meio a suspiros, 

soluços e lágrimas, do modo que me foi possível. Em seguida, 

entregue, como se fosse um réu e um convicto, ao abade de São 

Medardo, que estava presente, fui arrastado para o seu claustro como 

para um cárcere, e imediatamente o concílio foi dissolvido. 

(ABELARDO, Pedro. Lógica para Principiantes. História das minhas 

calamidades. Nova Cultural - 1988, pp. 237 - 238) 

Inflexível, Pedro Abelardo enfrentava cada vez mais os seus opositores tanto 

que ao retomar suas atividades em Paris atraiu mais alunos para suas aulas e 

entrou em conflito com Bernardo de Claraval. Considerado um dos primeiros 

escolásticos, Pedro Abelardo deu início a dialética, pois considerava necessário 

fundamentar a fé, com base na razão humana. Mas em 1139 os pensamentos foram 

refutados por Guilherme de Saint-Thierry e dois anos depois Pedro Abelardo foi 

condenado por heresia. Em suma, Pedro Abelardo importante filósofo e 

professor/mestre renovou o processo pedagógico durante a Idade Média, desafiou e 

refutou a filosofia, mostrou os limites do sujeito com relação aos objetos. 

Demonstrou e aperfeiçoou o método de ensino dialético com base no princípio dos 

Prós e contras de cada questão com a finalidade do conhecimento. Por isso, utilizou 

a razão para esclarecer e ensinar os mistérios da fé, toda a sua atuação e fama, 

como mestre, contribuíram para a criação da Universidade de Paris.  

França, 1079 – 1142. Pedro Abelardo, primogênito recebeu formação nas 

letras e mais tarde abdicou-se de sua herança. A sua principal habilidade era o 

argumento, a dialética que o tornou um andarilho e o colocou a frente das 

discussões, dos embates. – Por isso, perambulando pelas diversas províncias a 

travar debates, onde quer que ouvisse dizer florescesse o estudo dessa arte, tornei-

me um êmulo dos peripatéticos. 
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Figura 2 

 

“O mestre provoca conhecimento ao fazer operar a razão natural do discípulo”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 O método de ensino dialético utilizado por Abelardo no século XII foi também 

usado no século XIII com Santo Tomás de Aquino, cujo método ficou conhecido 

como escolástica. Este método de ensino teve seu apogeu no século XIII, 

estimulando a criação das Universidades da Europa como as de Paris, por exemplo. 

Neste período a filosofia escolástica auxiliou na forma de pensar do sujeito (com 

outras ciências e não apenas o religioso) para a construção do conhecimento, como 

visto nas escolas monacais no Ocidente. Tanto que destacarei em algum momento a 

relação de Tomás de Aquino com os escritos de Aristóteles, para mostrar a 

harmonia dos textos filosóficos com a fé cristã. Para Tomás de Aquino, estudar a 

filosofia aristotélica e a teologia se deu também como referência na busca pelo 

conhecimento, pois essa influência o fez produzir diversas obras, dentre elas a 

Suma Teológica.  
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As disputas políticas e intelectuais nas universidades do século XIII, e as 

discussões das obras clássicas (Platão e Aristóteles) estimularam cada vez mais a 

abertura de outras universidades. Após longo período de estudos religiosos e da 

influência agostiniana em que a Igreja Católica sustentava seus dogmas, as 

exposições de Tomás de Aquino reunindo os preceitos da Igreja e o pensamento 

filosófico, em especial o aristotélico, causou espanto e ao mesmo tempo foi 

considerado herético para os estudiosos de teologia e/ou teólogos, pois contrariava 

os ensinamentos platônico e agostiniano. Com o crescimento das cidades e as 

transformações sociais, as ideias de Aristóteles passaram a responder com mais 

clareza a sociedade.  

Aristóteles apresentou em suas obras, respostas para o homem sábio, em 

que a razão é responsável pela ordem no mundo. No livro da Metafísica, Aristóteles 

relata que a sabedoria é ciência, e esta ciência é capaz de ensinar ao homem 

através dos princípios e causas, e como resultado, Tomás de Aquino comenta que a 

Metafísica contribuiu para as demais ciências se desenvolverem ou aperfeiçoarem 

os conhecimentos. A partir das evidências, Tomás de Aquino explicou a filosofia 

primeira, isto é, a Metafisica. Esta inclinação, a compreender as demais ciências, 

recebeu o nome de sabedoria, por examinar os princípios e causas, e porque o 

homem busca conhecer as coisas difíceis e certas. Por isso, Tomás de Aquino ao 

explicar os princípios desta ciência nas coisas imateriais e na admiração do objeto 

investigado, causou/provocou mudanças nos debates acadêmicos. 

Assim, Tomás de Aquino trouxe a discussão sobre similitude entre razão e fé, 

pois para os intelectuais da época para se conhecer o objeto, a fé não é necessária 

mesmo sendo um dom que aproxima o homem de Deus, mas a inteligência, o 

intelecto, a razão é particular. Este pensamento de Tomás provocou um debate na 

Universidade de Paris entre as concepções agostiniana e aristotélica, teológica e 

filosófica transformando os saberes. O método de ensino escolástico usado no 

século XIII foi para o homem medieval, um novo modo de pensar, de se relacionar 

com o outro e também de educar e/ou se educar.   

Depois do método dialético apresentado por Pedro Abelardo (séc. XII), o 

século seguinte tem o método escolástico fundamentado por Tomás de Aquino. Este 
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método organizado pela lectio (aula), expositio (exposição), quaestio (explicação) e 

disputatio (debate) nas Universidades Medievais de Paris tinham os mestres que 

liam os textos de Aristóteles e da Sagrada Escritura analisando e expondo os 

principais pontos. O método apresentado proporcionava ao aluno, compreender e 

buscar soluções/respostas através dos debates (disputatio) sobre as dificuldades 

enfrentadas pela sociedade da época, por isso o mestre respondia e fazia 

observações com base na exposição/dúvidas dos alunos a fim de que eles 

elaborassem hipóteses, possíveis argumentos e contra-argumentos. Um exemplo, 

deste modelo são os escritos de Tomás de Aquino na Suma Teológica e na Suma 

Contra os Gentios em que mostra questões divididas em artigos com possível 

solução. Na Suma Teológica (Iª, q. 79, art. 2 – Se o intelecto é uma potência 

passiva), Tomás questiona se o intelecto, a inteligência é passiva, isto é, se a 

inteligência não tem liberdade, se é comandada por algo ou alguém. O segundo 

discute-se assim – Parece que o intelecto não é uma potência passiva. Mas, em 

contrário, diz o Filósofo, que inteligir é, de certo modo, sofrer.   

Assim, podemos admitir como hipótese: Intelectivo – é a capacidade de 

operar distintas classes de conhecimento através de construções lógicas, pois razão 

é discurso e usa o princípio da não contradição. O intelecto é o entendimento que 

leva o homem a conhecer/ chegar a verdade e consequentemente aprende a 

moderar as paixões tornando-se forte. A provável compreensão da questão sobre o 

intelecto é que o homem é o único ser com capacidade intelectual de poder produzir 

conhecimento. Desse modo, era nas universidades que se via a aptidão intelectual 

do homem diante da disputatio, o corpo docente ensinando ao corpo discente, já que 

ensinar é iluminar.   

Por isso, para Tomás de Aquino a educação está no âmbito antropológico ao 

contrário da filosofia dualista de Platão (corpo e alma) em que o intelecto só existiria 

no homem por uma iluminação divina. Tomás não desacreditava na iluminação de 

Deus “[O Verbo] era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem” 

(Jo. 1,9), pois o homem ao ser criado já possui a luz natural da razão. Ao retomar os 

escritos e ensinamentos aristotélicos, Tomás enfatiza que os sentidos são 

necessários para que o homem conheça o objeto, já que só e somente só é possível 
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conhecer através dos sentidos. Na Suma Contra os Gentios (q. 11, art. 1, 9) De 

Magistro, 

Praeterea, si homo est verus doctor, oportet quod veritatem doceat. 

Sed quicumque docet veritatem, mentem illuminat, cum veritas sit 

lumen mentis. Ergo homo mentem iluminabit, si docet. Sed hoc est 

falsum, cum Deus sit qui illuminat omnem hominem venientem in hunc 

mundum [Ioann. I, 9]. Ergo non potest alium vere docere. [Além do 

mais, se o homem for um verdadeiro professor, é necessário que 

ensine a verdade. Ora, qualquer um ensina a verdade, iluminará a 

mente, pois a verdade é a luz da mente. Portanto, o homem iluminaria 

a mente se ensinasse. Contudo, isto é falso, pois Deus é quem ilumina 

a todo homem que vem a existir neste mundo]. 

Nesta passagem Tomás de Aquino explica que a razão é dada por Deus e por 

isso o homem não pode ensinar a outro homem. Contudo, ensinar é ou pode ser 

considerada uma arte, uma téchne que somente os sábios têm habilidade e 

competência para ordenar e governar. Assim, o médico cujo objeto de estudo é a 

saúde do homem e nunca o homem, o médico pesquisa sobre as doenças e 

possíveis curas. No direito, o advogado trabalha na defesa do homem, enquanto o 

juiz julga os conflitos de interesses do homem. O artesão produz manualmente 

trabalhos/objetos para o homem. Portanto, nesses exemplos constatamos que tudo 

está direcionado ao homem e por mais que Deus ilumine, ainda assim, o homem 

deverá se aperfeiçoar, pois o vício é uma constante na vida do homem. 

Assim temos: a razão sendo dado por Deus, como um dom (inteligência), o 

homem precisa ser guiado por Deus [...] Pois que me fizeste esse pedido, e não pediste 

nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para 

praticar a justiça, vou satisfazer o seu desejo; dou-te um coração tão sábio e inteligente 

como nunca houve igual [...] (I Reis 2, 3), e por outro lado, o homem guiando outro 

homem a fim de chegar ou alcançar a perfeição “Trouxeram-lhe um paralítico, 

carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentar-lho por causa da multidão, 

descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram 

o leito em que jazia o paralítico” (Mc 2, 3-4). 
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Com os exemplos acima é possível trabalhar no conhecimento empírico e no 

conhecimento teológico, o conhecimento filosófico. A filosofia primeira, inatingível 

pelo homem e organizada no conhecimento intelectual foi uma proposta de trabalho 

para Tomás de Aquino na Suma Contra os Gentios. O capítulo primeiro – O ofício do 

sábio, nos mostra que esta filosofia é a ciência da verdade [...] que constitui a fonte de 

toda verdade e propriedade do princípio primário do ser de todas as coisas que existem . 

Assim, o homem por mais que se esforce não será capaz de aprender sozinho e 

precisará sempre que o outro nos conduza aos ensinamentos, a sabedoria. 

Portanto, o método de ensino aplicado por Tomás de Aquino nas 

Universidades Medievais tinha o objetivo de relacionar os textos antigos 

(aristotélicos) e os religiosos, a fim de estabelecer os conceitos filosóficos. A lectio, a 

expositio, a quaestio, a disputatio são métodos de ensino medieval do século XIII 

que possibilitou aos alunos de terem explicações dos textos trabalhados em aula 

pelos mestres expondo os principais pontos/questões e os possíveis debates. Este 

processo de ensinar aos alunos acarretou na produção de novos textos, em debates 

sobre as questões colocadas pela sociedade e os debates intelectuais, prova disso 

foram os pensamentos de alguns intelectuais (Pedro Abelardo e Tomás de Aquino) 

que influenciaram nas universidades e seus métodos de ensino. 

Itália, 1225 – 1274. Tomás de Aquino dedicou uma parte de sua vida ao 

Monastério do Monte Cassino, a Universidade de Nápoles e a Ordem dos Frades 

Dominicanos. Antes de dedicar sua vida a academia, Tomás de Aquino foi proibido 

pelos próprios pais de seguir o sacerdócio, porém convenceu-os e voltou a 

Universidade de Paris. Durante sua estada nesta universidade causou polêmicas 

com seus pensamentos. Faleceu em 1274 e canonizado em 1323 e nomeado doutor 

da Igreja em 1567. 
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Figura 3 
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Apoiado no método de ensino dialético e escolástico, os filósofos Pedro 

Abelardo e Tomás de Aquino provocaram novos pensamentos nos séculos XII e XIII, 

respectivamente. Pedro Abelardo usava a dialética para chegar a verdade enquanto 

Tomás de Aquino usava a lectio, expositio, quaestio e disputatio para ensinar aos 

seus alunos conceitos filosóficos, a partir dos conhecimentos empírico e teológico. 

Desta forma constatei que esses métodos de ensino medieval influenciaram e/ou 

influência na contemporaneidade, para isso utilizarei como referência a didática de 

Paulo Freire, já que este educador criticava alguns métodos de ensino e reafirmava 

que o método deveria ser uma escolha do professor. 

Paulo Freire, educador célebre do século XX, defensor da educação, exerceu 

severas críticas ao método de ensino aplicado neste período, o tradicional. O 

pensamento pedagógico de Freire era conscientizar os alunos a aprenderem a 

refletir, construir seus próprios pensamentos e/ou opiniões, por isso formulava 

propostas sobre a prática de ensino nas salas de aula de maneira que os alunos 

participassem e argumentassem. Freire reprovava os métodos aplicados nas 

escolas em que o professor exercia o poder intelectual, não para ensinar, mas para 

convencer.  

No livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire escreve: “A competência 

técnico-cientifica e o rigor de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do 

seu trabalho não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações educativas” 

(p. 12). Nesta passagem Freire esclarece que a experiência, o conhecimento dos 

professores não deve ser ignorada, pois é desta forma que se constrói o 

pensamento. O método de ensino, a téchne, para Freire está na relação docente-

discente mesmo sabendo que o primeiro tem toda ou quase toda concepção da 

teoria a ser aplicada. “Esta postura ajuda a construir o ambiente favorável à produção do 

conhecimento onde o medo do professor e o mito que se cria em torno da sua pessoa vão 

sendo desvelados. É preciso aprender a ser coerente. De nada adianta o discurso 

competente se ação pedagógica é impermeável a mudanças”39 (p. 12).    

                                                 
39 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessário à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2015. 
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Por essa razão, quando o aluno chegar à escola, a universidade, com o 

conhecimento a priori40, este conhecimento não poderá ser abandonado e sim 

organizado, pois desta forma o docente relacionará os diversos conhecimentos 

(científico, empírico, filosófico e teológico) para que os discentes aprendam, 

assimilem e o aplique transformando a si e a sociedade. O método de ensino 

quando criado por Paulo Freire pretendia tornar livre a ação do homem em todos os 

campos (cognitivo, social, político), ao contrário dos métodos de ensino aplicado 

nesta época. A crítica deste educador sobre métodos como tradicional, 

construtivista, montessoriano e outros é que estes afastavam o homem do 

conhecimento.  

Paulo Freire afirmava que o homem só poderia aprender na presença do 

outro, isto é, em grupo. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens 

se educam em comunhão, assim a participação do homem influência na construção do 

conhecimento e na relação dialética. Isto é, a problematização é necessária para 

que haja entendimento das questões apresentadas pelo docente e pelos próprios 

discentes, sem esse tipo de relação o homem não desenvolve o intelecto, por isso o 

ócio era combatido por este educador. Por conseguinte, a instrução, a transmissão 

de conhecimento deve está voltado à verdade, a construção de valores com e para 

participação do homem na sociedade. 

Apropriado desse pensamento, Paulo Freire usa o método de ensino dialético 

(influência filosófica) para proporcionar ao sujeito capacidade de adquirir 

conhecimentos. A construção do seu método recebeu atenção, pois as mudanças 

eram necessárias nos conteúdos aplicados e na postura do docente quase sempre 

autoritária e sem ética profissional.  O método freiriano mostra que a comunicação, o 

diálogo fez com que o raciocínio, a argumentação, a participação do homem se 

intensificassem na sociedade como resultado do aprendizado deste método.  

Assim, diz Paulo Freire “[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado. [...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

                                                 
40 A priori – segundo tradução do latim: 1. Que está adiante. 2. Precedente, anterior, primeiro. 3. Superior, mais 
importante.  



49 

 

aprende ensina ao aprender”41 (p. 25), com este pensamento o educador exercia 

severas críticas ao corpo docente, pois o docente é responsável pela 

conscientização do discente ensinando-os a serem mais criativo e crítico e a fazer 

relações do objeto cognoscível, isto é, relacionando a política, a religião com outros 

conhecimentos. Freire em seus estudos mostra a pesquisa como ponto essencial no 

processo de ensino, assim como a comunicação, uma vez que os saberes também 

podem ser construídos, a partir da própria realidade.   

Na visão de Paulo Freire o homem é um ser histórico capaz de estabelecer 

relações de valor, de escolha etc., já que para o homem a transformação acontece 

quando a prática educativa e a ética ajudam na formação. Pensar exige do homem 

perspicácia, compreensão e interpretação, porque mudança significa 

responsabilidade, e ensinar é se tornar exemplo para o outro. O discente ao chegar 

à instituição de ensino terá o seu conhecimento a priori organizado e isto constituirá 

na exigência de rejeitar concepções equivocadas e aceitar outras, enquanto o 

docente terá como ofício provocar, estimular a comunicação, a pesquisa, o estudo 

no discente. É esse desafio que Paulo Freire pede aos docentes, promova o 

aprendizado ensinando-os a dialogar, a argumentar. 

Brasil, 1921 – 1997.  Paulo Reglus Neves Freire um extraordinário educador 

contemporâneo com influência na pedagogia crítica. Seu método de ensino se 

justifica na apreensão do uso da dialética com a realidade em oposição à educaçao 

bancária, tecnicista e alienante. Para este professor/mestre o prórpio docente 

deveria elaborar seu próprio método de ensino.   

                                                 
41 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessário à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2015. 
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2 SUMA 

Assim relacionar neste trabalho dois filósofos, Pedro Abelardo e Tomás de 

Aquino e um educador contemporâneo Paulo Freire, conclui-se:  

A escolha dos dois filósofos medievais e um educador contemporâneo foi 

para mostrar a importância do método de ensino aplicado por cada um deles nos 

séculos XII, XIII e XX respectivamente. Pedro Abelardo com seu jeito irreverente 

ensinava aos seus alunos a argumentarem usando a dialética e tendo como base os 

textos antigos e posteriormente a Sagrada Escritura. Abelardo, homem carismático, 

doutor das letras influenciou os alunos com suas ideias filosóficas provocando 

debates em público e sendo totalmente contrário aos dogmas da Igreja Católica. O 

seu posicionamento racionalista diante das questões teológicas recebeu várias 

críticas e por isso foi perseguido. Pedro Abelardo discordava sempre dos seus 

mestres, contudo ganhava cada vez mais seguidores (alunos) nas universidades. A 

sua grande produção intelectual foi Pros e Contra.  

Tomás de Aquino adepto dos textos aristotélicos e da Sagrada Escritura 

participou das disputas intelectuais defendendo a similitude entre fé e razão, isto 

criou espanto e foi considerado também herético pelos religiosos. Conforme, as 

cidades medievais cresciam, cresciam também os problemas e as soluções 

precisavam ser deliberadas. Para tais “soluções”, Tomás fazia uso de textos 

clássicos aplicando como método de ensino a lectio, a expositio, a quaestio e a 

disputatio, a fim de promover reflexão, compreensão e argumentação diante das 

questões. O seu método de ensino resultou na produção de obras como a Suma 

Teológica e Suma Contra os Gentios.  

Paulo Freire a exemplo de Pedro Abelardo utilizou o método de ensino 

dialético para ensinar aos seus alunos. O pensamento pedagógico de Freire tinha 

como propósito conscientizar os alunos da importância de aprender a ler, a refletir, a 

dialogar e a argumentar. Destacou que o conhecimento a priori não poderia ser 

abandonado pelos discentes e sim organizado pelo docente, pois assim teriam a 

capacidade de assimilar os conhecimentos filosóficos, teológico e outros. Seu 
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principal trabalho foi Pedagogia do Oprimido em que trata da relação docente-

discente e sociedade, e a última obra Pedagogia da Autonomia que apresenta 

propostas pedagógicas usado neste trabalho.  

Em suma, os três autores mostraram paixão pela arte de ensinar, pois ensinar 

requer movimento a todo tempo. Mesmo de períodos diferentes os dois primeiros 

filósofos (Abelardo e Aquino) se inclinaram aos textos antigos e a Sagrada Escritura 

para aperfeiçoarem seus métodos de ensino. A dialética e a escolástica (lectio, 

expositio, quaestio, disputatio) tornaram-se fundamental nas questões colocadas 

pela sociedade que corroborou na produção de novos conhecimentos. Depois de 

sete séculos, um educador (Freire) chama atenção por sua reformulação no 

processo de ensinar. Seu método de ensino progressista desafiou os métodos 

tradicionalista, construtivista e outros que mantinham o corpo docente totalmente 

autoritário. Dessa forma, os três autores deste trabalho revolucionaram o ensinar, 

para quem ensinar e como ensinar tendo em comum a defesa da construção de 

valores e da participação do homem na sociedade.  
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Figura 5 

A Universidade de Paris destacou-se na Idade Média por seus estudos em teologia e artes * 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a exposição e análise sobre o método de ensino nas universidades 

medievais podemos concluir que a metodologia é muito importante no processo de 

aprendizado e transmissão do conhecimento. Ao pesquisar filósofos como Pedro 

Abelardo e Tomás de Aquino e o educador Paulo Freire certifiquei-me do 

comprometimento destes autores com a educação do corpo discente, observando 

que no período medieval os sacerdotes detinham o conhecimento, por isso usavam 

a Sagrada Escritura para transmitir o conhecimento religioso aos jovens, a fim de 

que recebessem a formação espiritual.  Neste período havia também os intelectuais 

que usavam os textos clássicos de Platão e Aristóteles com a intenção de provocar 

o prazer intelectual. A dialética e a escolástica (lectio, expositio, quaestio e 

disputatio) foram os principais métodos utilizados com o objetivo de ensinar ao corpo 

discente a argumentarem e refletirem sobre temas proposto.   

 O resultado desta pesquisa me mostrou no primeiro momento de forma 

histórica, as escolas medievais iniciando os estudos em sua maioria com o ensino 

religioso para formação de sacerdotes e também permitiu saber que o método de 

ensino aplicado na época, a lectio, era usado através artes liberales – trivium e 

quadrivium. No final do século XII em Paris, as atividades praticadas nas escolas 

monacais no Oriente e no Ocidente, as escolas presbiterais ou paroquiais, as 

escolas episcopais, as escolas palatinas e as escolas dos irmãos da vida comum era 

a dialética e a teologia que mais tarde influenciaram nas universidades promovendo 

uma análise minuciosa dos textos. A Teologia se destinou aos jovens na formação 

espiritual, enquanto o método dialético se destinou na formação dos discentes a 

melhorarem suas argumentações. Contudo, na primeira, em algumas escolas, 

bastava à leitura da bíblia mais vezes para o jovem ser designado a função 

ministerial e a segunda usada para se chegar a verdade.            

As escolas medievais anteriores as universidades apresentou ao leitor/ a leitora 

que a formação inicial dos jovens se deu nas igrejas e/ou mosteiros com o objetivo 

de formar sacerdotes. Apesar da predileção, os leigos também receberam formação 

para ser utilizado na sociedade e isso provocou confrontos em algumas escolas 
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medievais que além da preocupação da vida espiritual se preocuparam também com 

a cultura a exemplo de Santo Agostinho, que a incluiu na formação dos sacerdotes 

na África. Neste trabalho apreciamos também que no século XIII os docentes 

analisavam os textos clássicos e da Sagrada Escritura fazendo uso dos métodos de 

ensino (lectio, expositio, quaestio e disputatio) para que os discentes evidenciassem 

os problemas e possíveis soluções dos temas apresentados.  

 Após conhecermos um pouco sobre as escolas, o passo seguinte foi abordar o 

conceito e método de ensino aplicado nas Universidades Medievais, a partir do 

pensamento dos filósofos Pedro Abelardo e Tomás de Aquino e seus argumentos 

sobre o método de ensino na Idade Média, e completando a investigação apresentei 

também o método de ensino utilizado pelo educador contemporâneo Paulo Freire. 

Pedro Abelardo filósofo do século XII mestre da lógica e da doutrina cristã, 

comentador das obras de Aristóteles, Porfírio e Boécio e também professor da 

Universidade de Paris ensinava aos seus alunos a prática da argumentação para as 

disputas metafísicas e teológicas através da dialética como o único acesso a 

verdade. Tomás de Aquino, filósofo do século XIII e mestre na Universidade de Paris 

e também comentador de Aristóteles usou métodos de ensino como a lectio e a 

disputatio, para discutir e relacionar os textos clássicos e a Sagrada Escritura. Paulo 

Freire educador do século XX e apreciador do método dialético criticava o método 

tradicional e como precursor do método de ensino para jovens e adultos ainda hoje é 

referência em outros segmentos.  

Desta forma, o capítulo segundo nos mostrou que cada um dos filósofos e do 

educador tiveram seus desafios para lecionar/ensinar aos seus alunos/discentes e 

por isso o método de ensino fizeram parte dos seus trabalhos. O filósofo Pedro 

Abelardo, um jovem que em certos momentos era irreverente, desafiou por diversas 

vezes as autoridades e mestres da Universidade de Paris, pois para Abelardo os 

docentes apenas reproduzia o conhecimento ao invés de ensinar aos alunos a 

pensarem, por isso o uso da dialética foi importante no seu processo de transmissão 

do conhecimento. Sob este aspecto, vejo que o método de ensino dialético pode 

e/ou deveria ser mais presente no desenvolvimento intelectual dos alunos. Ensinar 

aos alunos a pensarem, a buscarem um objeto de estudo, aprenderem a pesquisar 
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em disciplinas como História e Química, por exemplo, possibilitaria o docente 

trabalhar a teoria e a prática ao mesmo tempo. Talvez as provocações de Abelardo 

com os mestres tenha sido essa, a separação, da teoria e da prática, pois ao 

apresentar um tema para os alunos através de textos clássicos e da Sagrada 

Escritura este filósofo incentivou a transformação intelectual, cultural e social 

causando espanto nos mestres e na a Igreja que detinha o conhecimento. 

Ainda neste capítulo, o filósofo Tomás de Aquino adepto também do método 

dialético de Pedro Abelardo, nos apresentou sua contribuição no século XIII com o 

método de ensino escolástico. Este método aplicado por Tomás de Aquino na 

Universidade de Paris auxiliava os alunos na construção do pensamento, porém a 

sua atitude de reunir a filosofia e a fé cristã causou conflitos com outros mestres e 

ainda sofreu a acusação de praticar heresias. O que Tomás de Aquino fez foi 

organizar o método de ensino usando a lectio, a expositio, a quaestio e a disputatio 

na universidade, isto é, lendo, analisando, expondo e debatendo os principais pontos 

dos textos clássicos e da Sagrada Escritura. Este método propiciou ao discente da 

época compreender e buscar respostas para os problemas da sociedade através 

dos textos, elaborando hipóteses, possíveis argumentos e contra-argumentos. Deste 

modo percebo que o método usado por Tomás de Aquino vai além do primeiro 

método, o dialético, pois neste período havia muitos problemas na sociedade e as 

possíveis soluções talvez estivesse nos textos trabalhados da época. Mas para 

Tomás a solução não era apenas o texto, e sim o intelecto, pois só o homem tem o 

entendimento e é capaz de aprender para se chegar a verdade e produzir 

conhecimento. Assim, o método de ensino aplicado por Tomás se tornou eficaz na 

questão de fazer com que o homem se desenvolva intelectualmente, e com isso 

aprenda a buscar respostas a questões colocadas diante de si e da sociedade. 

Paulo Freire, educador contemporâneo, saiu em defesa de uma educação em 

que o aluno aprendesse a refletir e tomar suas próprias decisões. Freire foi um 

grande defensor da educação, e em razão disso criticou severamente os métodos 

de ensino aplicado dentre eles, o tradicional. O objetivo de Freire era conscientizar o 

aluno a aprender, a refletir e assim construir sua própria opinião, por isso sua 

proposta de prática de ensino era fazer os alunos participarem das aulas refletindo e 
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argumentando o tema proposto. Para isso, Paulo Freire usou o método dialético 

para reprovar os demais que era usado nas escolas mostrando o professor 

exercendo o seu poder intelectual e convencendo os alunos, pois esse tipo de 

atitude retardava o poder de decisão e intelectual do homem, já que os métodos 

anteriores não promovia o conhecimento. Por essa razão, percebo o método de 

ensino freiriano como um movimento de retorno, isto é, depois do século XIII os 

outros movimentos de educação estiveram voltados para outros tipos de interesses. 

A intelectualidade não foi a prioridade no processo de aprendizagem, uma vez que o 

interesse político superou todo e qualquer tipo de conhecimento sustentando ainda 

mais as críticas de Paulo Freire, a final o homem precisava deixar passivo e se 

tornar ativo diante do objetivo.   

 Em síntese podemos deduzir que os métodos de ensino apresentados 

ajudaram o corpo discente/os alunos a formar senso crítico. Com Pedro Abelardo, os 

textos deixaram de ter uma função somente espiritual e passaram a ter outra função 

na sociedade, pois a formação intelectual do homem deveria ser a prioridade no 

processo da educação ao contrário dos outros mestres que doutrinavam seus jovens 

a repetirem apenas o ensinado para vida espiritual. Não foi diferente com Tomás de 

Aquino, ao aplicar o método de ensino recebeu severas críticas em relacionar 

ciência e fé cristã. Isso era heresia e precisava ser combatido, dizia os mestres, 

enquanto para Tomás ensinar significava despertar o homem e consequentemente o 

intelecto. O homem é inteligente por natureza divina, mas se não a pratica, se não 

exerce seus dons se torna um homem vicioso, passivo e corruptível. Muito séculos 

depois Paulo Freire teve a mesma preocupação com os discentes. Foi contrario a 

educação bancária e tradicionalista que manipulava e tolia a inteligência dos alunos 

fazendo-os repetir conteúdos impróprios para sua realidade, por exemplo, usar 

método de alfabetização infantil a jovens e adultos. 

 Desta forma, concluo como futura docente que este trabalho não foi e não é 

um simples trabalho de conclusão de curso, e sim um aprendizado e também de um 

termo de responsabilidade com o outro, afinal ensinar requer habilidade, inteligência 

e paciência. Atualmente, diversos métodos de ensino têm tomado conta da 

educação e discussões de o que ensinar e como ensinar, esquecendo o principal 
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objeto, o homem e sua formação. Nos séculos XII e XIII período mais conservador, 

direcionava os jovens a vida espiritual e para mim no sentido mais quantitativo do 

que qualitativo, de modo a controlar e influenciar os interesses de uma minoria 

(neste caso do reino/rei). Esta estrutura se repetiu no século XX (interesse político) e 

talvez se repita nos dias de hoje com a aprovação automática gerando déficit 

intelectual, a ausência de autoridade do docente acarretando em problemas para a 

nossa educação e tendo também que se submeter a interesses políticos. Mas em 

todos os momentos deste trabalho constatamos que o método de ensino aplicado 

causou espanto e irritação em mestres tradicionalista e parte da sociedade 

tradicionalista.   

 Seguindo a orientação de Paulo Freire em que o docente deveria ou deve ter 

um método próprio de ensino (concordo em parte com o autor), mas também 

observo os métodos de ensino de Pedro Abelardo e de Tomás de Aquino que pode 

ser aplicados na atualidade e em todos os segmentos de ensino relacionando com o 

cotidiano dos discentes. Desse modo, vejo uma possibilidade de intensificar os meus 

estudos mais adiante, a fim de compreender o porquê destes métodos de ensino do 

século XII e XIII não serem aplicados ou não pode ser aplicado, já que cada vez 

mais o conhecimento tem sido violado e infringido, por exemplo, escola sem partido. 

Dar educação, transmitir conhecimento significa promover cultura, argumentos e 

consequentemente influenciar na vida social do sujeito acarretando em novos 

pensamentos e esse é o papel do professor/mestre/docente/educador.  
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