LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR
SOBRE AS UNIVERSIDADES MEDIEVAIS E MODERNAS
UNIVERSIDADES MEDIEVAIS

UNIVERSIDADES ATUAIS

Ingresso: Entre 12 e 15 anos.
Exigência: Ler e escrever em latim.

Ingresso: A partir dos 17 anos.
Exigência: Vestibular.

Início do curso: Antes de escolher sua faculdade
o aluno tinha que cursar um conjunto de
matérias conhecida por Artes Liberais, que eram
divididas em duas partes: o trivium (gramática,
dialética - arte de raciocinar e retórica - arte de
falar) e o q
 uadrivium (música, aritmética,
geometria e astronomia). Depois de cursar as
Artes Liberais o estudante poderia optar pelas
faculdades de Direito, Medicina ou Teologia
(estudo da religião).

Início do curso: na inscrição do vestibular o
aluno escolhe sua faculdade e começará
estudando matérias relacionadas à profissão
escolhida.

Aulas: Eram quase todas orais onde se debatiam
os assuntos dos livros recomendados pelo
professor (primeiro este apresentava um
problema e, após discussão, a sala deveria chegar
a uma solução. No final da aula a resposta era
dada aos alunos). Este método ficou conhecido
como escolástica.

Aulas: Podem ser orais (professor explicando e
alunos participando), com slides, laboratório, ao
ar livre (visitas a usinas e centros históricos, por
exemplo) etc.

Provas: Debates sobre os assuntos escolhidos
pelo professor. Os alunos teriam que apresentar
argumentos favoráveis e contrários e resolver
problemas práticos.

Provas: Podem ser escritas, orais ou práticas (em
laboratório).

Diploma: O estudante poderia obter vários
diplomas. Primeiro o de bacharel, depois de
licenciatura (permissão para ensinar) e, por fim, o
doutorado. O diploma mais importante era o de
mestre/doutor em Teologia, obtido após 11 anos
de estudos.

Diploma: Após a conclusão do curso o aluno
recebe o diploma da Universidade e poderá
exercer sua profissão.

INFORMAÇÕES EXTRAS SOBRE AS UNIVERSIDADES MEDIEVAIS:
-Os estudantes eram comandados por um reitor (espécie de diretor).
-Era muito caro manter-se em uma universidade, pois os estudantes ficavam longe de suas
casas, tendo que pagar alimentação e hospedagem. Muitos filhos de camponeses não
conseguiam terminar os estudos devido às condições financeiras de seus pais. Alguns
benfeitores forneciam moradia e alimentação para os estudantes mais carentes, que eram
chamados de bolsistas (que dependem de uma bolsa = ajuda para estudar).
-Os estudantes universitários tinham cerca de um mês de férias no verão.
-As universidades entravam em greve para reivindicar (exigir) melhores condições de estudo ou
trabalho. A greve mais longa aconteceu na Universidade de Paris e durou mais de dois anos.
LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Petrópolis: Vozes, 2007, pp. 173-190.

Após a leitura das informações, responda as atividades propostas:
1) Vocês são os reitores de uma universidade medieval e todos os dias recebem cartas de
estudantes que desejam estudar em sua instituição. Leiam a mensagem do estudante
Henrique e escrevam uma resposta a ele no espaço ao lado. Atenção: na carta-resposta
vocês devem indicar se aceitam ou não o ingresso de Henrique na universidade e explicar
os motivos.

2) Depois de observar as informações fornecidas, quais as maiores diferenças existentes entre
as universidades medievais e modernas que o grupo poderia apontar?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3) Agora o grupo criará dois perfis de estudantes universitários (um medieval e um brasileiro)
nos espaços abaixo. Usem a criatividade para responder cada item (vocês usarão uma destas
fichas na próxima etapa da aula). Lembrem-se de que na Idade Média apenas homens podiam
frequentar uma universidade.

