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Capítulo 1

A universidade medieval – uma 
instituição urbana

Os historiadores costumam situar, por volta do sécu-
lo XII, o desenvolvimento urbano e cultural europeu. Con-
sequência do crescimento demográfico geral do ocidente, 
as cidades distinguiam-se das vilas que rodeavam castelos 
senhoriais ou grandes mosteiros não só por sua importân-
cia quantitativa, mas sobretudo porque ofereciam aos que 
vinham habitá-las condições econômicas, sociais e políticas 
inteiramente novas. Como afirma Verger, a cidade era, em 
primeiro lugar, a divisão do trabalho, o surgimento dos ofí-
cios comerciais e artesanais. Consequentemente, a cidade 
era também a corporação, muitas vezes chamada universi-
tas – os que exerciam o mesmo trabalho, o mesmo ofício e 
viviam próximos uns dos outros tendiam a se associar, com 
o intuito de se proteger. Mas a cidade, continua Verger, era, 
em segundo lugar, a liberdade:

(…) no momento em que atingiam uma certa impor-
tância, as cidades, às vezes à força, o mais das vezes 
por negociações e compromissos, esforçavam-se por 

obter de seu senhor uma certa autonomia, assim 
como garantias – jurídicas, fiscais, militares – para 
seus habitantes. Imagina-se a influência desse ‘mo-
vimento comunal’ sobre a própria mentalidade dos 
citadinos: afirmavam-se como homens livres, toma-
vam consciência da originalidade de seu modo de 
vida, aprendiam a se unir, a preparar entre si, pela dis-
cussão, um programa, a resistir às autoridades locais, 
a negociar com elas a realização de seus pedidos e o 
acesso de sua comuna à autonomia; aprendiam, en-
fim, a instalar formas de governo municipal, muitas 
vezes muito próximas da organização das guildas e 
corporações profissionais e, como elas, mais ou me-
nos inspiradas nos modelos antigos redescobertos 
pelos juristas (Verger, 1990, p. 27-28).

As corporações de ofício ou guildas eram unidades so-
ciopolíticas, administrativas e econômicas de suma impor-
tância e que com os clãs familiares constituíam a base das 
pequenas sociedades urbanas medievais. Focalizar a rica e 
variada história das corporações de ofício medievais não 
é nosso objetivo. Há uma vasta e importante bibliografia 
sobre o assunto. No entanto, queremos recordar algumas 
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de suas características marcantes que guardam uma seme-
lhança grande com a corporação de mestres e estudantes. 

As corporações eram unidades produtivas e não esco-
las, embora houvesse no interior delas um processo de trans-
missão dos conhecimentos e um caminho a ser percorrido 
pelo futuro artesão, com graus muito bem estabelecidos.

O aprendiz é admitido através de um contrato entre 
o mestre e seu pai ou tutor. Este contrato, a princípio 
oral e posteriormente escrito, fixa o preço e a duração 
da aprendizagem, detalha os deveres do mestre e do 
aprendiz e ocasiona um juramento diante de alguns 
mestres para marcar a entrada de um novo membro da 
corporação. Hospedado e alimentado, o aprendiz en-
tra numa nova família e deve obediência e submissão a 
seu novo mestre. (…) Cumprido o contrato, o aprendiz 
torna-se companheiro. Este status é a princípio transi-
tório, mas conforme as necessidades da indústria e as 
circunstâncias, ele pode eternizar-se. Para estabelecer-
se, o companheiro deve ‘ter com que’, isto é, dispor de 
recursos suficientes para adquirir suas ferramentas e 
abrir sua própria loja ou seu atelier (PetitAt, 1994, p. 51). 

O companheiro poderia tornar-se um mestre no ofí-
cio. Para tanto, havia uma série de obstáculos a superar: era 
preciso apresentar sua obra-prima, o que exigia não só lon-
go aprendizado, como também recursos financeiros para 
custeá-la. Além disso, o companheiro devia enfrentar a 

compra do ofício, os custos ocasionados pela cerimô-
nia, o pagamento de um direito de entrada”. Ao lado 
destes obstáculos – despesas e taxas que atingiam 
uma soma considerável – era preciso, ainda, “vencer 
a má vontade dos mestres e dos jurados que julga-
vam despoticamente os candidatos a mestre”. Desta 
forma, o aprendizado desemboca em dois tipos de 
trabalho artesanal: o independente – o companheiro 
que se tornou mestre e pode ter seu próprio negó-
cio – ou um trabalho assalariado, onde o status de 
companheiro pode passar de provisório a definitivo. 
Ambos estão presos a regulamentos corporativos 
(idem, p. 52).

A cidade era também uma outra corporação – a de 
mestres e estudantes – que recorriam à associação corpo-
rativa para afirmar sua força e obter certa autonomia em 
relação aos poderes religioso e civil. Essa corporação era 
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também chamada universitas – ensino aberto a todos, clé-
rigos e leigos – ou studium, o local do estudo, uma cidade 
onde há mestres oferecendo instrução. Esse era o sentido 
original dessas palavras, mas foi o termo universitas, e não 
studium, que se tornou o nome padrão para designar a 
nova instituição nascente. Mais tarde, o termo universida-
de passou a ter o significado de universalidade do saber, 
significado que não tinha inicialmente.

Segundo Manacorda, as Leis de Afonso X, o Sábio (sé-
culo XIII), constituem talvez a mais ampla codificação da 
vida universitária. Estabelecem, antes de qualquer coisa, o 
que é um estudo (studium), quantos tipos dele existem e 
por ordem de quem deve ser feito:

(…) estudo é união de mestres e estudantes que se 
realiza em qualquer lugar com a vontade e o objetivo 
de aprender as ciências. Existem duas espécies de es-
tudo: a primeira é aquele que chamamos de ‘estudo 
geral’, em que há mestres das artes como gramática, 
lógica, retórica, aritmética, geometria, música e as-
tronomia, como também há mestres de decretos e 
senhores de leis; este estudo deve ser estabelecido 
por mandado do Papa, do Imperador ou do Rei. A 
segunda espécie é aquela que chamamos de ‘estudo 

particular’, que é o ensino que um mestre qualquer 
ministra numa cidade qualquer, privadamente, a al-
guns alunos (Lei I. MAnAcordA, 1989, p. 151).

O desenvolvimento urbano, comercial e cultural do sé-
culo XII acarretara a expansão do uso da escrita, o desgaste 
do monopólio exclusivo da Igreja, a criação de escolas para 
a transmissão das técnicas de leitura, escrita e cálculo, bem 
como para a formação em práticas jurídicas, médicas e co-
merciais. Esse mesmo movimento consagrou a liberdade 
dos mestres que, reunidos em corporação, podiam dispor 
de sua capacidade de trabalho, até então dependente dos 
senhores ou da Igreja. Segundo o costume da época, essa 
associação em corporação, em parte sociedade de auxílio 
mútuo, em parte confraria religiosa, servia para defender 
seus interesses e privilégios conquistados. Os professores 
ministravam seus cursos, e qualquer lugar servia, em troca 
de salários ou de taxas pagas pelos estudantes.

Notamos a ausência de prédios específicos para o 
funcionamento dessas aulas. O espaço para as lições – a 
casa do professor ou uma sala alugada – geralmente era 
simples, sem decoração, e mobiliado, quando muito, com 
alguns bancos para os alunos e um móvel para o profes-
sor. A construção, quase sempre de barro e madeira, não 
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permitia aberturas generosas; por isso, a iluminação e a 
ventilação certamente não eram adequadas: no frio, a sala 
tornava-se gélida e, no calor, quente e abafada, uma prova-
ção a mais para os alunos. 

A casa do fi nal da Idade Média era bastante diferente 
da que conhecemos. Uma de suas características marcantes 
era a falta de uma funcionalidade específi ca para os poucos 
cômodos – quando existentes – que a compunham. Geral-
mente, eram edifícios pequenos, de dois andares. No térreo 
fi cavam a cozinha e as ofi cinas ou outra atividade de traba-
lho. Era certamente aí que os mestres conseguiam algum 
espaço para ensinar. No andar superior fi cavam os espaços 
para comer e dormir, geralmente sobre a cozinha. Uma es-
cada estreita ligava os dois pisos. Vale lembrar que o con-
ceito moderno de privacidade só começou a aparecer no 
programa das residências, e ainda assim muito lentamente, 
em fi ns do século XVII. Até então, membros da família, em-
pregados e agregados compartilhavam o espaço de comer 
e de dormir, sem nenhuma divisória ou anteparos. Instalada 
no térreo quando alugada, a sala do mestre se misturava às 
de outras atividades ali realizadas. Quando ministrava seus 
cursos em sua casa, o espaço para os alunos fazia parte do 
único cômodo que defi nia essas residências. Havia também 
prédios de três ou quatro andares onde cada residência era 

constituída de um único cômodo. Fossem sobrados ou pe-
quenos prédios, todos eram dispostos ao longo das ruas es-
treitas, uns colados aos outros, um dos recursos utilizados 
para se conseguir aquecimento interno dos espaços. Mes-
mo as casas isoladas cercavam-se de outras construções 
(estábulos, depósitos), na tentativa de protegerem-se nos 
períodos mais rigorosos do inverno.

 
Figura 1 Mestre e alunos – século XIII.

Fonte: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/mo-

delos/index.htm>.

Enfi m, esses espaços, aos nossos olhos, não eram defi -
nidos por funções específi cas nem por alguma forma de 
isolamento ou privacidade, sendo o conforto quase inexis-
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tente. Para sua construção, usavam-se os materiais mais 
facilmente encontráveis em cada região. Normalmente, as 
casas eram feitas de madeira, pedra, tijolo e até mesmo de 
barro. As aberturas, janelas e portas, dependiam de técni-
cas construtivas limitadas e, por isso mesmo, em número 
menor do que o necessário para oferecer uma boa ilumi-
nação interna. Mesmo após uma maior popularização do 
vidro, as janelas ainda eram dimensionadas mais em razão 
da proteção contra o frio do que da iluminação e da salu-
bridade interna. Desse modo, os mestres montavam suas 
salas de aula sempre iluminadas por velas, sem as quais se-
riam impossíveis a leitura e as atividades. 

Algumas imagens das primeiras universidades medie-
vais mostram alunos sentados frente a frente e, ao fundo, 
em posição de destaque, o professor. Esse arranjo da sala 
é bastante adequado à prática pedagógica de ouvir e, so-
bretudo, de discutir. Dada a ausência de prédios próprios, 
as assembleias, os debates solenes, os exames e as cerimô-
nias universitárias realizavam-se em conventos ou igrejas 
(Verger, 1990). 

Por sua vez, os aprendizes não eram organizados 
em salas homogêneas por idade ou níveis de conheci-
mento. Não havia classes nem séries. Ao contrário, alunos 
iniciantes  e mais adiantados, com idades que variavam de 

12 a 20 anos, assistiam às mesmas lições por tanto tempo 
quanto permitissem seus recursos e exigissem suas ambi-
ções. A ambição poderia ser concluir a Faculdade de Artes, 
conquistar a licença e tornar-se, assim, um mestre em Ar-
tes, ou então concluí-la e dirigir-se aos cursos de Medicina, 
Direito ou Teologia e, depois, dedicar-se a essas profissões. 
Nesse caso, a Faculdade de Artes, onde se estudavam as 
sete artes liberais, isto é, o trivium – retórica, dialética e filo-
sofia – e o quadrivium – geometria, aritmética, música e as-
tronomia –, era propedêutica às faculdades superiores. Aos 
que nem sequer concluíam a Faculdade de Artes abriam-se 
perspectivas no comércio, no artesanato, nas administra-
ções comunais, no governo real (PetitAt, 1994). 

A vida do estudante é marcada por um sistema de 
graus e exames. O grau mais importante, à semelhança 
das corporações de ofício, é o mestrado que, em algumas 
faculdades como as de Direito, é denominado doutorado. 
Esse grau é precedido pelo bacharelado e pela licença que, 
por sua vez, era inicialmente uma autorização do chanceler 
para lecionar (licencia docendi), mas, com as universidades, 
essa autorização dependia do sucesso num exame que re-
velasse as capacidades e conhecimentos dos estudantes 
(clAusse, 1971). 
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Petitat (1994, p. 73-74) relata com detalhes os graus na 
Universidade de Paris:

A Faculdade de Artes de Paris prevê três graus. O pri-
meiro, ou déterminance, significa que o estudante foi 
aceito como candidato a mestre. Ele deve enfrentar 
um debate público. No princípio do século XIII, trata-
va-se de uma mera cerimônia, que depois tornou-se 
obrigatória e chegou até mesmo a ser precedida de 
um exame. O segundo grau é a licença, cuja atribui-
ção é precedida de um exame. Os fracassos são rela-
tivamente raros, pois o estudante só é apresentado 
pelo mestre se tem todas as chances de vencer a 
prova. O último grau é o mestrado, que é obtido em 
exame, ao redor de seis meses após a licença. Trata-se 
de uma autorização para ensinar, fornecida pela cor-
poração dos mestres-professores da faculdade. Ela 
é conferida por ocasião de uma cerimônia solene, o 
inceptio, durante a qual o novo mestre dá uma aula 
inaugural. Este desenvolvimento da carreira do estu-
dante “artista” se repete nas três outras faculdades, 
de Teologia, de Direito e de Medicina. Dos três graus, 
o mais importante é a licença. Esta é reconhecida e 
aprovada por uma autoridade de caráter “universal”, 

o papado. O licenciado adquire, a princípio, o direito 
de ensinar nas outras universidades da Europa que 
tenham também o reconhecimento papal. Contudo 
este direito teve algumas exceções.

O número dessas salas de ensino ou universitas au-
mentou proporcionalmente ao crescimento das cidades 
onde mestres se instalavam e ofereciam seus serviços. 
Como forma de controlar e disciplinar o número crescente 
de estudantes em algumas cidades, bem como de resolver 
um grave problema, o da moradia, as administrações lo-
cais, ao longo do século XV, passaram a obrigar os alunos, 
exceto os nobres, a se inscrever ou nas hospitia ou nas pe-
dagogia, conforme suas condições financeiras, e a morar 
nessas casas até o final de seu período de aprendizado. Al-
gumas cidades como Bolonha e Paris eram particularmen-
te prósperas e ofereciam, além de produtos agrícolas (ali-
mentação), segurança física e liberdade acadêmica, bens 
preciosos para estudantes e mestres aí se estabelecerem. 
O comércio tornara-se intenso e necessitava-se de mão de 
obra para os vários negócios e serviços. Para essas cidades, 
dirigia-se um maior número de mestres que abriam novas 
salas de ensino. Consequentemente aumentava o número 
de estudantes, novos consumidores, que eram bem-vindos 
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e recebiam tratamento especial de toda a comunidade, o 
que não era inusitado, pois mesmo alguns mais pobres 
eram financiados por nobres ou pela Igreja e sempre ti-
nham algumas valiosas moedas para gastar e garantir a 
prosperidade do comércio e da cidade.

Desordenadamente, as cidades cresciam, aumentan-
do as distâncias entre seus vários núcleos nascentes. Ser-
viços, moradia e comércio não faziam mais parte de um 
único núcleo central, mas passaram a espalhar-se dada a 
nova configuração que as cidades iam assumindo. Entre 
outros motivos, passou a ser mais conveniente, sobre-
tudo para os mestres, ministrar seus cursos nas próprias 
hospedarias; afinal, os alunos estavam todos ali reunidos, 
o aluguel já estava pago e o mestre liberava um espaço 
em sua casa ou deixava de pagar aluguel por sua sala de 
aula. Aos poucos, salas independentes passaram a ser ins-
taladas nessas hospedarias que, com pequenas reformas 
e mudanças, transformaram-se em espaços de ensino e 
moradia para estudantes e mestres que ali viviam sob a di-
reção de um principal. Criadas em fins do século XII, essas 
hospedarias, a partir do momento que passaram a abri-
gar também o ensino, constituíam o gérmen do colégio 
medieval. De simples instituições caritativas, os colégios 
tornaram-se anexos à universidade e acabaram por absor-

ver toda a vida da Facul dade de Artes. O mais célebre foi 
sem dúvida aquele que Robert, da pequena localidade de 
Sorbon, fundou, em 1257, e que mais tarde tornou-se a re-
nomada Sorbonne, escola de Teologia (gAl, 1969).

Começavam, nesse momento, grandes transforma-
ções na pedagogia e na configuração dos espaços e tem-
pos de ensino. A reunião de muitos estudantes e mestres 
num mesmo local passou a exigir, necessariamente, novas 
regras de disciplina, de conduta e de aprendizagem. Os es-
paços de ensino tiveram de ser reorganizados de forma que 
atendessem mais eficientemente a essa nova realidade; no 
entanto eram espaços adaptados por meio de reformas ou 
de pequenas ampliações que geralmente resultavam em 
construções de relativa precariedade. Os prédios onde fun-
cionavam os colégios no século XIII compreendiam alguns 
quartos e uma capela. Assim, por exemplo, a dotação ini-
cial de Robert para o Colégio de Sorbon consistia em três 
casas e um celeiro (Verger, 1990). 




