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Capítulo 2

As universidades no século XV

A modesta origem das universidades medievais con-
trasta com sua evolução posterior já no final da Idade 
Média. Um traço marcante dessa transformação foi sua 
aproximação a um modelo proposto pela classe dirigen-
te, a nobreza, que redundou na aristocratização crescente 
das universidades, como nos explica Jacques Verger. Uma 
importante característica dessa aristocratização foi a se-
gregação dos estudantes pobres nos cursos curtos, não 
ultrapassando a Faculdade de Artes. Pobres eram aqueles 
que não podiam arcar com os custos dos cursos e, menos 
ainda, com os das suntuosas festas que os novos doutores 
eram obrigados a oferecer a toda a comunidade universi-
tária e a convidados de grande distinção. Esses estudantes 
poderiam obter, depois, apenas cargos subalternos, ma-
gros benefícios e empregos mal pagos, como preceptor ou 
mestre-escola (Verger, 1990). Outro traço significativo dessa 
aristocratização foi o gosto pelo luxo e pela ostentação no 
vestuário, nas cerimônias universitárias, nos divertimentos 
dispendiosos e, naquilo que nos interessa mais de perto, 

nos prédios das universidades e, consequentemente, nas 
atividades pedagógicas.

Já mencionamos que, nas origens, os mestres ensina-
vam em qualquer lugar disponível. No século XV, as univer-
sidades almejavam possuir prédios próprios para aulas e 
reuniões. Assim é que, afirma Verger, em Oxford, por volta 
de 1470, foram construídas as magníficas salas góticas da 
Divinity School para os teólogos. Em Bolonha, construíram-
se  salas de aula, embora o Arquiginásio, prédio que durante  
séculos abrigou a universidade, date do século XVI. Em 
1470, a Faculdade de Medicina de Paris adquiriu um palácio 
para nele se instalar. Na fundação de novas universidades já 
se previa uma dotação de prédios e de rendas regulares. É 
bem verdade que a construção de novos prédios respondia, 
então, a uma necessidade prática, a de alojar as bibliotecas 
de que começaram a ser providas a maioria das universi-
dades do século XV. Mesmo assim, os prédios das univer-
sidades permaneceram modestos se comparados aos dos 
colégios modernos, os do século XVI (Verger, 1990). 

O surgimento dos prédios e das bibliotecas acarretou 
algumas transformações nas condições de ensino. Como 
afirma Verger, ministrado num ambiente majestoso, o ensi-
no tornou-se uma cerimônia, modificando assim a relação 
pedagógica entre o mestre e seus discípulos: “o professor 
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dava suas aulas como se fossem discursos de aparato” 
(Verger , 1990, p. 146). A elegância do estilo e a perfeição 
formal tornaram-se forte preocupação dos professores do 
século XV, diferentemente dos escolásticos do século XIII, 
para quem a sofisticação do estilo poderia deformar as 
ideias. Além disso,

o gosto desinteressado pela ciência, o desejo de 
partilhá-la com outros, a confiança no valor fecundo 
da discussão desapareceram e, com eles, a ideia, pela 
qual haviam lutado os mestres dos séculos XII e XIII, 
de que todo homem que fosse capaz de fazê-lo tinha 
o direito de ensinar. Doravante, o saber será conside-
rado como posse e tesouro; do mesmo modo que as 
casas, as terras, os livros, ele se tornará um dos ele-
mentos do patrimônio familiar do doutor; garantirá 
sua situação pessoal e, por conseguinte, toda ordem 
social estabelecida (idem, p. 147-148).

Dessa forma, ao findar o século XV, as universidades 
europeias eram bem diferentes do que haviam sido no 
 século XIII.


