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A EDUCAÇÃO CRISTÃ NA IDADE MÉDIA

INTRODUÇÃO

Nesse trabalho apresentaremos um estudo sobre a Educação Cristã na Idade Média explanando sobre os vários motivos da
decadência do Império Romano, bem como as influências do Cristianismo sobre a sociedade no que diz respeito a Educação do
período, além de seus principais representantes: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A EDUCAÇÃO CRISTÃ

O surgimento do Cristianismo, ocorrido no final Império
Romano, contribuiu para a elaboração de novas
concepções pedagógicas. Ao mesmo tempo, uma nova
visão política, baseada no direito divino, sustentava o
poder nas mãos da Igreja e de seus membros (clero).
Afirmando-se, a partir do século V, uma nova concepção
de sociedade se estabelece, organizada e determinada
estamentalmente.

A Idade Média, ou período feudal, é marcada pela defesa
do direito divino. Para tanto, uma nova moral e uma nova
idealização de homem foi difundida. Este novo homem
deveria ser igualitário, solidário, humilde, dedicado e
devoto a castidade. A revolução educacional proporcionada
pelo Cristianismo fundou novos ideais formativos. A paidéia
clássica tornou-se paidéia chistã (centrada na figura de
Cristo). O mesmo ocorre com o papel do educador,
servindo agora como um guia espiritual e cultural,
oferecendo instrumentos para que os cristãos chegassem
ao crescimento espiritual. Para se transmitir a mensagem
utilizavam quatro textos: os Evangelhos, as Epístolas de
São Paulo, o Apocalipse de São João e os Atos dos
apóstolos. Educacionalmente formaram-se duas escolas
de pensamento: a Patrística (passado o conhecimento pelo
clero) e a Escolástica (representando os magister que
colocavam o homem como representante de Deus). A
patrística chamada de “Pais” ou “Padres da Igreja” tinha
por objetivo harmonizar a fé e a razão.
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Diante deste trabalho podemos constatar que o surgimento do
Cristianismo foi responsável por gerar diversas transformações
em nossa cultura, principalmente as relacionadas a educação
cristã. A finalidade principal da Educação no período, foi
modelar a vida humana fundamentadas nos pilares do
Cristianismo, tendo como exemplo maior a figura de Cristo.
Através da Educação a Igreja manteve-se no poder garantindo
a ordem e a passividade nos primeiros quinhentos anos da
Idade Média.

Destaca-se entre as referências desta escola de pensamento
Santo Agostinho, um dos mais influentes dos pensadores
cristãos. Buscou a solução do conflito entre a fé cristã e a
cultura clássica, escrevendo a obra pedagógica denominada
De Magistro. Já a Escolástica, possuía como representante
Santo Tomás de Aquino. Sua principal obra foi a Suma
Teológica. A Escolástica buscava elementos racionais que
explicassem os princípios da fé cristã. A organização
educacional cristã estava estruturada através do Trivium
(Gramática, Dialética e Retórica) e o Quadrivium (Aritmética,
Geometria, Música e Astronomia).
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Fonte: Disponível em:< https://pt.slideshare.net/overlane/patristica-e-escolastica>
Acesso em:14 Out. 2017.


