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"São Universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida marchar.Nada as substitui.Nada as 
dispensa.Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil" Anísio Teixeira    
 
Dedicadas à formação de bispos e monges, as escolas episcopais e as monacais foram as 
primeiras instituições responsáveis, entre os  séculos VI e XXII, pela transmissão de 
conhecimentos, desde os elementares como leitura, escrita e aritmética, até os mais sofisticados e 
especializados, como teologia, medicina e direito.  
 
Os cursos eram gratuitos e, inicialmente, serviam apenas àqueles que pretendiam seguir a 
carreira sacerdotal.  
 
Ao longo do tempo, no entanto, passaram a ser cada vez mais abertos, procurados por nobres e 
plebeus.  
 
Ao mesmo tempo, o saber passava a ser visto como um meio de ascensão social.  
 
Na Europa da Alta Idade Média e parte da Baixa Idade Média, só podia lecionar quem tivesse a 
licença docente concedida pelo bispo responsável por determinada jurisdição.  
 
O conhecimento estava, portanto, sob o controle da Igreja. 
 
Porém, o conceito de que a Idade Média foi a "Idade das Trevas" vem sendo contestado por 
diversos estudiosos. Vale lembrar que, nessa época, plantaram-se as sementes do Renascimento, 
surgiram as universidades e também os primeiros intelectuais, conforme a acepção atual do 
termo. 
 
Trata-se dos chamados mestres livres. 
 
Com sua atuação docente independente do controle da Igreja, esses mestres livres foram os 
agentes responsáveis pelos primórdios do que hoje conhecemos como universidade. 
 
Formados nas escolas episcopais, ofereciam seu trabalho para quem se interessasse, inclusive em 
feiras, como qualquer outro profissional. 
 
Atuavam em locais diversos, onde fossem contratados, servindo a nobres e plebeus, enfrentando 
o domínio da Igreja e lecionando sem a licença concedida pelos bispos, num movimento que 
começou por volta do século 10. 
 
As cidades que começaram a florescer no período tinham interesse no trabalho desses 
intelectuais, afirma Maria Lúcia Hilsdorf, da Faculdade de Educação da USP, que acaba de concluir 
um estudo sobre o tema. 
 
"A atuação deles atraía estudantes e, conseqüentemente, intensificava as atividades sociais e 
econômicas das cidades nascentes", afirma a professora.  
 
O resultado da sua pesquisa se transformou no livro. 
 
O aparecimento da Escola moderna: uma história ilustrada, ainda no prelo, aguardando 
lançamento pela editora Autêntica. 
 
 



Pedro Abelardo (em francês Pierre Abélard, 1079-1142), cristão nutrido na filosofia antiga e tido 
como o primeiro intelectual pelo historiador Jacques Le Goff, torna-se célebre pela força de sua 
oratória, utilizada para promover a aliança entre razão e fé com a junção da dialética e da 
teologia, renovando assim os estudos das Sagradas Escrituras. 
 
Ainda jovem, saía sempre vitorioso dos embates discursivos que travava com seu mestre 
Guillaume de Champeaux (1070-1121), acabando por ocupar seu lugar como preletor (mestre) na 
escola da catedral de Paris.  
 
Após o envolvimento amoroso com uma jovem pupila, Heloísa, sobrinha do cônego Fulbert, sua 
vida tornou-se tumultuada com episódios dramáticos que incluíram sua castração pelo delito 
amoroso. 
 
Entre outros mestres livres famosos, a professora Maria Lúcia cita o filósofo e teólogo italiano São 
Tomás de Aquino (1227-1274), o flamenco Sigerio de Brabante (1235-1284) e também o francês 
São Bernardo de Claraval (1090-1153). 
 
Cada mestre livre tinha suas próprias especialidades e os alunos acorriam a eles de acordo com 
seus interesses intelectuais e crenças.  
 
Foi este movimento que propiciou que centros urbanos como Montpellier, na França, e Bolonha, 
na Itália, por exemplo, se especializassem no ensino de medicina e direito, respectivamente, diz a 
professora Maria Lúcia.  
 
Foi também aquele fluxo que permitiu que as mais renomadas escolas da época instaurassem 
uma espécie de autonomia em relação ao monopólio anterior da Igreja, afirma a professora Lênia 
Márcia Mongelli, organizadora da obra Trivium e Quadrivium -- as artes liberais na Idade Média, 
da Editora Íbis. 
 
É no século XII que surgem os chamados Studia Generalia. Para estar nessa categoria, a escola 
deveria basicamente cumprir três quesitos: convidar estudantes de todas as partes, ter pelo 
menos um dos cursos de formação profissional da época (teologia, direito e medicina), além de 
possuir vários mestres. 
 
Foi assim que surgiram três grandes centros da ciência.  
 
O primeiro em Salerno (1150), outro em Bolonha (1158) e depois Paris (1220), considerados por 
alguns autores como as primeiras universidades. 
 
No início do século XIII, segundo Maria Lúcia, os mestres já constituíam corporações de ofício, de 
modo a organizar os direitos e os deveres da profissão.  
 
A partir desse conjunto de saberes oferecidos por uma corporação de ofício intelectual é que 
nasceu o termo universidade (universitas), afirma a pesquisadora.  
 
Ou seja, ofereciam todos os saberes estudados na época para todo tipo de interessado.  
 
Em Bolonha nasceu aquela que depois seria considerada a primeira universidade da Europa, mas 
foi em Paris que apareceu a maior delas, tornando-se modelo em todo o mundo.  
 
Embora as universidades já existissem organicamente desde o século 12, sua criação oficial na 
primeira metade do século XIII foi uma conseqüência da reestruturação das antigas escolas 
monásticas, o que ocorreu no bojo dos progressos trazidos com a urbanização. 
 



Nessa fase, "as disciplinas do Trivium subiram ao topo dos interesses acadêmicos", lembra a 
professora Lênia Márcia. 
  
Studia Generalia 
  
Fundamentados nos preceitos da Antiguidade Clássica (veja o quadro), os ditos "currículos" da 
época sofreram inúmeras modificações ao longo dos séculos e variavam inclusive conforme 
circunstâncias regionais.  
 
O formato que se sedimentou foi inicialmente organizado por Boécio (475-524), que, ao retomar 
fontes gregas, agrupou as disciplinas do Trivium e do Quadrivium de forma a aplicá-las à 
interpretação da Bíblia.  
 
As artes do Trivium compreendiam Retórica, Dialética e Gramática Latina e as ciências do 
Quadrivium eram Geometria, Música, Astronomia e Aritmética. 
 
Chamadas de sete "artes liberais" porque visavam a formar o cidadão livre, dotado de virtudes e 
sabedoria, todas essas disciplinas formavam o "currículo" da então Faculdade de Artes.  
 
O ensino não era seqüencial nem dividido segundo a idade. 
 
As "artes liberais" funcionavam também como estudos preparatórios para os que pretendiam 
prosseguir carreiras mais especializadas nas faculdades profissionais.  
 
Assim, a educação em Teologia era dada aos que tivessem aptidão para a carreira sacerdotal, ao 
passo que quem tivesse outros interesses buscava se tornar, por exemplo, médico, professor, 
advogado ou músico. 
  
Crise e renascimento 
  
Entre os séculos XII e XIII, com o florescimento das universidades, começam a se agrupar no 
entorno dessas instituições diversos pensionatos de estudantes, chamados "colégios".  
 
Maria Lúcia conta que eram também pontos de encontro para alunos e mestres revisarem matéria 
e travar discussões filosóficas.  
 
Muitos cursos já eram pagos e não era pequeno o número de alunos bolsistas e pensionistas 
sustentados por príncipes ou mesmo agrupamentos de interessados que formavam redes de 
ajuda, segundo Maria Lúcia.  
 
Entre os séculos XIV e XV, esses colégios pipocavam em todos os centros urbanos.  
 
A cidade inglesa de Oxford, por exemplo, tinha 5.000 habitantes, dos quais 1.500 eram alunos de 
colégios, segundo Diana Vidal, da Faculdade de Educação da USP. 
  
Os colégios assumiram então o papel de ensinar as sete artes liberais, antes atribuído às 
universidades medievais. "Eles tinham regulamentos reconhecidos e acabaram ficando com um 
ensino de 'nível secundário'.  
 
As universidades deixaram para os colégios o ensino das artes liberais e ficaram com a parte 
profissional", explica Maria Lúcia. 
 
Segundo a professora, os colégios tiveram maior flexibilidade em modernizar seus currículos ao 
contexto do Renascimento.  
 



Daí o surgimento dos chamados colégios de humanidades, especialmente na França, Itália, 
Alemanha e Inglaterra. 
 
"Ofereciam basicamente os mesmos conhecimentos de forma que o encaminhamento não 
culminasse na Teologia, mas na Filosofia Moral", observa. 
 
A professora sustenta que as universidades não se abriram rapidamente ao conhecimento 
inovador proposto pelo humanismo. 
 
Demoraram a assumir o estudo das ciências modernas, motivos que as levaram a perder prestígio 
no estudo de humanidades, comparativamente aos colégios, naquele período. 
 
A partir daí até o século XVIII, a universidade vive um dilema por não ter um conceito claro sobre 
sua missão.  
 
Houve um enfraquecimento das faculdades de Filosofia e o quase desaparecimento das faculdades 
de Teologia, enquanto surgiam as Ciências Literárias, Filológicas e Experimentais.  
 
O desenvolvimento da ciência empírica começa a tornar evidente a insuficiência da formação 
clássica. 
 
Em 1737, a universidade alemã de Gottingen pioneiramente colocou entre seus objetivos conciliar 
ensino e pesquisa.  
 
Mas foi o filósofo alemão Guilherme Humboldt o primeiro a refletir sobre o papel da universidade.  
 
Ele lançou, em 1809, as bases para a fundação da universidade de Berlim. Isso marcou o início da 
reforma do sistema educacional alemão, cujo modelo propunha que a universidade voltasse a ser 
independente e produtora de conhecimento por meio da pesquisa.  
 
Tais fundamentos também se basearam nas reflexões dos pensadores alemães Hegel, Fichte e 
Schleiermacher. 
 
 "A universidade, antes voltada à formação profissional, recobrou seu prestígio quando retomou a 
pesquisa, até então relegada a instituições que reuniam sábios e cientistas, como a Sociedade 
Real de Ciências da Inglaterra ou a Academia Francesa de Ciências", afirma Maria Lúcia.  
 
É neste período que surgiram os diferentes perfis institucionais baseados nos modelos alemão, 
napoleônico, inglês e norte-americano. 
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