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Objetivamos demonstrar nesse estudo a estreita relação entre a existência do ambiente 

citadino e a criação e expansão da Universidade no medievo, bem como a importância desse 

espaço como locus de produção de conflitos e novos saberes. Verificamos que a consolidação 

do sistema feudal e o renascimento urbano possibilitaram o surgimento de novas atividades 

comerciais e a organização dos homens em corporações de oficio exigiam uma educação 

condizente com seus interesses, ou seja, um ensino que permitisse a formação dos homens de 

negócio. Desse modo, os mercadores criaram as escolas laicas ou contrataram professores 

particulares. É nesse espaço citadino que surge e se consolida a Universidade. Segundo Le 

Goff (1993), essa instituição é criada como resposta às necessidades e demandas geradas pelo 

desenvolvimento da urbanidade e as formas de produção mercantil e o comércio. 

Mas o que, de fato, foram estas universidades? Rüegg (1992) destaca que o termo mais 

utilizado em textos no século XIII era universitas, que do latim clássico significa totalidade ou 

o todo. Este termo também foi acrescido pelas pessoas a quem se referia, tal como ‘a 

universidade dos mestres’ ou ‘a universidade dos mestres e estudantes’. Isso significava 

salientar que as universidades eram então, um local de comunidade, de um grupo. Cumpre 

destacar que a universidade constituiu-se como espaço de conflitos políticos entre os poderes 

laico e eclesiástico, que esperavam obter apoio e reforço para o domínio que usufruíam. 

O surgimento dessa instituição trouxe benefícios para os estudantes e professores, 

visto que o fato de pertencer a uma universidade conferia vários privilégios econômicos e 

legais. Os estudantes esperavam que seus estudos lhes proporcionassem melhores 

qualificações. Os professores universitários, organizados em corporações de ofícios, por 

possuírem um corpus de conhecimento que os distinguiam, eram detentores de um elevado 

grau de prestígio. Rüegg (1992, p.21) salienta que “[...] em fins da Idade Média e graças às 

universidades, a educação acadêmica tornou-se uma marca de distinção social e o grau de 

doutor reclamava quase tanta deferência como um título de nobreza”. 
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É nesse espaço citadino que surge os intelectuais, também organizados em corporação 

de ofício e se consolida a Universidade, novo espaço de estruturação e preservação do saber 

que estava interligada com os interesses da comunidade e os poderes laicos e eclesiásticos.  

Destacamos em nossas análises, que a Escolástica desenvolvida no seio da sociedade 

medieval, não se configurava apenas como um método de ensino presente nas Universidades, 

mas trata-se, antes de uma filosofia, ou seja, ela surge como resposta às novas formas de 

pensar e agir dos homens medievais. Cumpre observar ainda, que os intelectuais do século 

XIII voltavam-se para a solução dos problemas cotidianos da sociedade. 

Isto é perceptível nas disputas e questões defendidas pelos intelectuais do período, 

dentre eles, Tomás de Aquino, mestre dominicano, que ao elaborar sua obra Suma Teológica, 

objetivava retomar a formação dos frades, para a conversão dos homens das cidades, pois 

como afirmara Le Goff, os homens e mulheres se urbanizaram sem melhorar. A cidade era 

pagã, o que ameaçava o cristianismo. Logo era preciso um novo apostolado para convertê-la. 

Ao refletir sobre as virtudes sociais, e da obediência, (Q. 105 – II – II) na Suma 

Teológica, o Aquinate se refere aos comportamentos que os homens deveriam ter para 

conviver no ambiente citadino. De acordo com suas formulações, a obediência as leis e aos 

governantes era essencialmente necessárias para a existência de uma vida em comum. 

Entretanto, destaca que os homens, diferentemente dos animais irracionais, escolhem o que 

querem ou não fazer, logo, é essa capacidade de escolha que o permite decidir se obedecerá 

ou não, o tornando livre. A obediência, é portanto, uma decisão e não subserviência. 

Entretanto, o Mestre defende que por uma escolha virtuosa os inferiores obedeçam 

seus superiores para que a harmonia da sociedade seja estabelecida. Nesse sentido, o estudo 

sobre a o método da Escolástica, desenvolvido por Tomás de Aquino na Suma, bem como a 

questão da obediência, nos dias de hoje, é fundamental, pois possibilita-nos pensar nos 

problemas de nosso tempo, uma vez que suas formulações são condizentes com as 

necessidades de seu tempo histórico. Ele inaugura uma nova concepção sobre o saber e o 

ensino, delegando aos homens a responsabilidade de seus atos, mas principalmente do uso da 

razão e do intelecto como condições dos homens de se tornarem livres. 
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