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PRESENTACIÓN
A finalidade deste material é axudar o alumnado, profesorado e maiores a comprender
as orixes da escola e como chega ata nós na súa forma contemporánea, para fornecer
o proxecto «Falamos da escola» do contexto histórico que proporcione un marco para o
diálogo interxeracional e dar como resultado propostas de mellora para a escola do século XXI.
Para traballar este material, son necesarias tres liñas de discurso paralelas e interrelacionadas.

Acontecementos e contexto
histórico que nos permita
comprender o panorama global de
cada época, os sistemas e réximes
políticos e económicos.

Principais fenómenos culturais
de cada época, pensadores e
científicos máis significativos que
nos permitan comprender as ideas
dominantes de cada época.

Situación da educación en cada
época: que tipo de escolas, que
concepción da educación e da
forma de ensinar e institucións
educativas.

Correspóndelle ao profesorado a tarefa de facilitar a comprensión dos acontecementos
históricos e os fenómenos culturais de cada época. Neste material ofrecemos unha visión
global dos principais fenómenos educativos de cada etapa histórica.
Representación das sete artes liberais clásicas. Fonte:
Wikimedia Commons, Creative Commons.
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INTRODUCIÓN: ORIXES DA
EDUCACIÓN NA ANTIGÜIDADE E
NA IDADE MEDIA
A educación é de seu un proceso interxeracional de transmisión e aprendizaxe.
Nesta transacción circula o coñecemento, a experiencia, a lingua, a cultura, as
habilidades técnicas, os costumes... Existe
educación desde os primeiros estadios da
evolución humana, de forma espontánea
e natural como estratexia de supervivencia
da especia humana.
Na antigüidade de Grecia e Roma aparece
xa un sistema de educación formal e algunhas institucións educativas. Durante a
Idade Media, a educación evolucionou parellamente ao desenvolvemento da Igrexa
Católica, coa aparición dos scriptorium dos
mosteiros e as escolas catedralicias.
Nos albores do mundo moderno, a partir
do século XV, o Renacemento e a cultura
barroca recuperan o pensamento dos clásicos e iníciase un novo período de apertura intelectual. A invención da imprenta
contribúe á difusión dos libros e outros
documentos escritos. Este pensamento
evolucionará nos séculos XVII e XVIII coa
Revolución científica e coa aparición da
Ilustración, unha nova corrente de pensamento modernizadora que substitúe a fe e
os dogmas da relixión pola fe na razón e no
pensamento científico como fonte do progreso humano. A crise do mundo feudal
e do Antigo Réxime desatan a Revolución
Francesa e a formulación do pensamento
liberal.

Reunión de doutores na Universidade de París.
Étienne Colaud (1512-1541), do manuscrito «Chants
royaux», Biblioteca Nacional de París. Fonte:
Wikimedia Commons, imaxe de dominio público.

Unha ollada rápida aos principais
acontecementos desde a antigüidade
ata a Alta Idade Media
•

•

•

•

•

Aparición da cultura escrita: a evidencia máis temperá procede da
escritura cuneiforme babilónica datada en 1700 a.C.
No século V a.C. aparece a democracia en Atenas como forma de
goberno asentada nunha Asemblea
de cidadáns. Aparecen en Grecia a
ciencia e a filosofía, nas que se forxaron os fundamentos da cultura
europea: Sócrates e Platón deixarán
un importante legado intelectual.
Roma nace como cidade no século
VIII a.C. e recibe unha forte influencia cultural de Grecia. Iniciou unha
forte expansión comercial e militar
que culminou no ano 30 a.C. co nacemento do Imperio Romano, con
Octavio Augusto, e que se estenderá no tempo ata o 475 d.C.
Romanización de Galicia coas expedicións militares romanas de Décimo Xuño Bruto no 136 a.C. e de
Xulio César no 60 a.C. que incorporaron ao Imperio Romano a nova
provincia de Gallaecia, naquel momento habitada por diferentes tribos
en poboados castrexos. A nova provincia romana é organizada territorialmente en tres cidades interconectadas, Asturica Augusta, Bracara
Augusta e Lucus Augusti.
Difúndese unha nova relixión monoteísta xudeucristiá, que afirma a
existencia dun único Deus creador
do mundo, a cal entrou en conflito
co Imperio Romano e coa súa relixión oficial, pagá e politeísta. Os
Apóstolos e os primeiros cristiáns
propagan a nova fe mediante a ca-

•

•

•

•

•
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tequese. Este ensino reforzouse co
Novo Testamento e coa oración do
Credo para a difusión da doutrina
cristiá.
Xorde a Igrexa Católica: a medida que a fe chega a novos lugares,
préstase a diferentes interpretacións, polo que se impón a necesidade de fixar un canon coa doutrina.
Aos doce Apóstolos sucedéronos os
chamados Pais da Igrexa Católica,
escritores dos séculos I e II que estableceron os dogmas, ideas, cerimonias e costumes da nova igrexa,
co propósito de unificar a relixión.
No ano 380 d.C. o emperador Teodosio proclama o cristianismo como
relixión oficial e o Imperio Romano
desaparece definitivamente en 476
d.C.
En Galicia, a fin do Imperio Romano
vén seguida da aparición do Reino
dos Suevos ata 585, ano en que é
anexionada ao Reino Visigodo con
capital en Toledo. Iníciase o proceso de feudalización a través do establecemento de señoríos feudais
que someten os campesiños a relacións de vasalaxe.
A principios do século VIII, no 711,
comeza a conquista musulmá da
Península Ibérica que consolida
Al-Andalus.
No século IX a «inventio» ou descubrimento da Arca Marmórica ou
sartego do apóstolo Santiago, reinando Afonso II o Casto, fortaleceu a posición da nobreza galega.
No 997 as tropas de Almanzor destruíron Compostela e a cidade é reconstruída no século XI por parte do
bispo Pedro de Mezonzo. Comezan
as peregrinacións a Santiago.

Unha ollada rápida aos principais
acontecementos desde a Baixa Idade
Media ata o Renacemento
•

•
•

•

•

Sendo nomeado Xelmírez bispo
de Compostela, en 1100 coroará
a Afonso Raimúndez como Rei de
Galicia. Impulsa grandes obras en
Compostela para construír a Catedral, iniciada en 1075.
Nos séculos XI e XII, remata a Reconquista cristiá.
A sociedade da Baixa Idade Media
estaba dividida en tres estamentos:
a nobreza laica e a nobreza eclesiástica, exentas de pagar tributos (o
bispo compostelán e os bispos das
outras dióceses, Mondoñedo, Lugo,
Ourense e Tui, os abades e priores
das numerosas ordes monásticas),
e o terceiro estado, que inclúe diferentes grupos sociais que pagan
tributos, campesiños libres e servos, e a burguesía urbana, comerciantes e artesáns, agrupados en
gremios e confrarías en cidades con
«Cartas Forais» como Compostela,
Mondoñedo, Lugo, Ourense e Tui,
e outros burgos con carta foral entre os séculos XI e XIII como Allariz,
Ribadavia, Ribadeo, Viveiro, Melide,
Triacastela, Betanzos, Pontedeume,
Noia ou Muros. (Álvaro Solano Fernández-Sordo 2010, 90).
No século XIV, en 1431, xorde a Irmandade Fusquenlla, unha asociación de concellos iniciada nas Mariñas contra os condes de Andrade,
dirixida por Roi Xordo que desembocou na Guerra Irmandiña dos
anos 1467-1469. Derrubáronse 130
fortalezas, mais finalmente a devandita asociación foi sometida por
parte da nobreza.

•

•

•
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Despois dunha nova guerra dinástica que acaba coa vitoria de Isabel,
en 1412, confórmase a monarquía
absoluta do Reis Católicos. O Reino de Galicia quedou desprovisto
da súa autonomía e pacificado, a
Corte nomea un Gobernador Maior
do Reino e o territorio é dividido en
cinco provincias: Santiago, Lugo,
Ourense, Betanzos e Mondoñedo.
En 1492 Colón chega a América,
entre 1519 e 1522 Magallanes e Juan
Sebastián Elcano partiron de Sevilla
para facer a primeira cicunnavegación da terra.
Os séculos XV e XVI están marcados por fondos cambios: a Reforma
protestante, a aparición do absolutismo e de monarquías nacionais, a
conquista de América e a expansión
do tráfico marítimo, e un notable
desenvolvemento do coñecemento.
A nova burguesía incipiente que
xorde nos burgos e cidades entre
o pobo chan e a nobreza, formada
por artesáns e comerciantes, e non
sometida ás relacións feudais de vasalaxe favoreceu o cambio de valores que minaría as vellas estruturas
feudais. Xorde unha nova mentalidade humanista do Renacemento que critica o poder despótico e
a xerarquía autoritaria. Prodúcese
tamén un redescubrimento dos clásicos grecolatinos. Destacan figuras
como Erasmo de Rotterdam (14661536), que criticaba as universidades
e a igrexa por impediren pensar libremente, ou o humanista Luis Vives (1492-1540), nado en Valencia, e
Nebrija (1441-1522), que publicou a
primeira Gramática de la lengua española en 1492.

•

Nos séculos XVI e XVII prodúcese
a Revolución científica, un proceso histórico no que se asentaron
as bases da ciencia moderna e do
empirismo, que dá lugar ao método
científico. Comeza coa obra de Copérnico (1473-1543), que a partir das
súas observacións descartou o vello
modelo de Ptolomeo de Alexandría,
dominante durante toda a Idade
Media e asumido pola Igrexa, que
colocaba a terra no centro do universo. Afirma que o sol é o centro
do universo. A terra pasou a ser un
planeta máis. A igrexa prohibiu os
seus libros. Galileo (1564-1642), que
apoia as teorías de Copérnico e inventa o telescopio, tamén foi acusado de herexía pola igrexa e tivo que
retractarse para salvarse de morrer
na fogueira. Johanes Kepler (15711630), a partir das observacións dos
movementos planetarios de Tycho
Brahe, describe con leis matemáticas as órbitas elípticas dos planetas
no sistema solar. Giordano Bruno

•

•

•

(1548-1600) é condenado a morrer
na fogueira por afirmar que o universo era infinito. Newton (16421727) deulle á física o seu carácter
científico definitivo, coa publicación
da súa obra «Principios matemáticos da filosofía natural» e estableceu as Leis da gravitación universal
con precisos modelos matemáticos.
No século XVIII aparece o despotismo ilustrado, monarquías absolutas
que recollen as ideas da Ilustración.
Unha sucesión de acontecementos,
crise agrícola, fame e descontento social xeneralizado, derivaron na
Revolución Francesa, que acabou
cos Reis de Francia Luís XVI e María
Antonieta decapitados.
En 1799, o Xeneral Napoleón Bonaparte, que apoiou a Revolución, deu
un golpe de Estado que o alzou ao
poder que o leva a proclamarse Emperador de Francia en 1804, organizando un Estado moderno, centralizado e laico.

Principios matemáticos da filosofía natural, publicado
por Newton en Inglaterra en 1867. Fonte: Wikimedia
Commons.
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1. A educación na idade media e
as súas orixes na antigüidade
1.1. Orixes da escola na antiga Grecia e
no Imperio Romano. Séculos VIII a.C. ao
III d.C.
A escritura apareceu xa no milenio II a.C.,
como codificación e almacenamento de
información e coñecemento en soportes
físicos para a súa transmisión. Xa na antigüidade hai evidencias da existencia de
institucións escolares separadas da familia,
que xurdiron ligadas á transmisión de coñecemento e da cultura escrita.
En Grecia había xa un sistema escolar de
ensino e aprendizaxe para a formación
dos homes gregos libres e, coa aparición
da filosofía, xorde tamén o pensamento
educativo. Estudábanse “artes libres” para
contribuír á formación de persoas libres
que puidesen gozar da arte, a poesía e a
filosofía.
•

•
•

Escola. Do grego schole, significaba
«lecer, tempo libre». Entendíase a escola como un tempo para o cultivo do
espírito libre, en oposición ao traballo
necesario para a supervivencia.
Paideia era para os gregos o proceso de
educación dos nenos.
Pedagoxía ten a súa orixe no grego paidagogós, composto por paidos «neno»
e goxía «levar» ou «conducir», e refírese
ao escravo que levaba aos nenos á escola.

 A escola de Atenas (detalle), Rafael Sanzio (1512).
Fonte: Wikimedia Commons, imaxe de dominio
público. Este fresco decora unha estancia do
Pazo Apostólico da Cidade do Vaticano. A escena
representa os filósofos e científicos máis importantes
da era clásica, con Platón e Aristóteles no centro.

d.C. había escolas de gramática e retórica
en todas as cidades provinciais do Imperio
Romano, así en Astorga, Asturica Augusta, existía unha Schola. (Costa Rico 2004,
43). Nestas escolas copiábanse os libros de
grandes autores e serviron para a difusión
da cultura escrita.

O Imperio Romano recibiu unha forte influencia cultural de Grecia e propagou o
latín e a cultura escrita por todo Occidente. A partir da expedición de Xulio César,
no 60 a. C., incorporou a nova provincia
de Gallaecia, comezando a romanización
e a difusión do latín. A partir do século II

Glosario grecolatino

Estudo. Do latín estudium, aplicación,
celo, acción de estudiar. Traballo que
é resultado do estudo dunha cuestión. Aplicar a intelixencia a aprender
ou comprender algo, particularmente
ler atentamente o que di un libro sobre
certa materia para aprendelo (Moliner
2004).

Aprender. Do lat. aprehendere, derivado de preéndere, v. «coller». Adquirir
coñecementos ou o coñecemento de
certa cousa (Moliner 2004).
Ensinar. Do latín vg. insignare, de signar,
véxase «seña» (Moliner 2004).

Instruír. Do latín instruere, instruir, primariamente «preparar para a defensa,
derivado de struere, construír. Aleccionar, ensinar, ilustrar (Moliner 2004).

Alumno. Do lat. alumnus, mantido,
persoa que aprende, respecto do seu
mestre (M. Moliner). Do lat. alumnus,
«persoa criada por outra» (...) e este dun
antigo participio de alere, «alimentar»
(Corominas 1967).

Mestre. Do latín magíster, de onde
«maxisterio, maxistrado, maxistral», v.
«amestrar». En sentido amplo, persoa
que ensina calquera cousa, xeralmente
con respecto a quen recibe a ensinanza.

Didáctico. Tom. do grego tardío didaktikós, derivado de didásko «eu ensino»
(Corominas 1967).
Docente. Lat. docens, entis, de docere,
«ensinar», v. «dócil, docto», «ensinanza, aplícase particularmente ao persoal
dedicado á ensinanza». Docto. Do latín
doctus, participio de docere, docente,
dócil, «sabio». Aplícaselle á persoa que
aprendeu moitas cousas ou moito de
certa cousa mediante o estudo (Moliner 2004).

Maxisterio. Labor, cargo ou profesión
de mestre ou profesor, ou de calquera
que da ensinanzas intelectuais ou morais (Moliner 2004).
Pedagogo. Lat. paedagogus, «acompañante de nenos». Tom. do grego paidagogós, de paidós, «neno», e ago «eu
conduzo» (Corominas 1967).

Escola. Do lat. schola «lección, escola»,
e este do grego skholé «lecer, tempo
libre», «estudo», «escola» (Corominas
1967).
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1.2. A educación dos mosteiros e
escolas catedralicias na Alta Idade Media.
Séculos IV ao X

•

A aparición do Cristianismo tamén tivo
unha notable influencia na educación. Na
súa etapa primixenia propagouse a través
dos Apóstolos, encargados de levar a todas partes o “Evanxeo”, a boa nova da vida
e a resurrección de Xesús. A catequese foi
un método de ensino oral para a predicación das Escrituras e dos Dez Mandamentos. A medida que apareceron novos textos
escritos dos chamados Pais da Igrexa –a
Patrística– nos que se foron definindo os
canons –as interpretacións correctas dos
textos sagrados–, xurdiron tamén as primeiras institucións de educación formal do
Cristianismo:
•

As Escolas episcopais ou catedralicias
para a formación do clero: nos séculos
XI e XII iníciase a construción de novas
catedrais de arte románica en Galicia,
nas que existiron escolas catedralicias
en Santiago, Lugo, Mondoñedo e Tui.
A Escola Catedralicia e o scriptorium
de Santiago, creados no século XI polo
bispo Pedro de Mezonzo, alcanzarían
notable esplendor literario co bispo Xemírez.
As «artes liberais»
A educación na Idade Media recibe,
en boa medida, a influencia da antigüidade grecolatina, mais o ensino
queda reducido ás coñecidas como
«artes liberais», que se introduciron
nos mosteiros. Eran sete:

Os mosteiros cos seus scriptorium, nos
que se copiaban manualmente os libros,
contribuíron a preservar a cultura escrita da antigüidade grecolatina: en Galicia
existiron mosteiros na Ribeira Sacra, na
contorna dos ríos Miño e Sil, a partir do
século VII, Santo Estevo de Ribas de Sil,
San Clodio e Santa Cristina; a partir do
século X, os mosteiros bieitos de Samos,
Sobrado, S. Martiño Pinario, S. Martiño
de Xubia, Lourenzá, Celanova, Ribas de
Sil, Poio, Lérez, Carboeiro, Pico Sacro,
Caaveiro, Meira, Monfero, Cinis, Ferreira
de Guntín, Chantada, Xunqueira de Ambia, Guimaraes, Moraime… (Costa Rico
2004, 41) As ordes mendicantes dos
franciscanos e dominicos aparecen con
forza no século XIII en Galicia e crearon numerosos conventos en A Coruña,
Santiago, Ribadeo, Viveiro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Betanzos, Monterrei,
Noia, Santiago, Pobra do Deán, Herbón
e Castroverde.

Trivio
•

•

•

Gramática: considerada a base
de todos os saberes, servía para a
análise e interpretación das Escrituras e dos textos sagrados.
Retórica: a destreza para organizar os razoamentos para apoiar un
discurso mediante o uso de formas verbais.
Dialéctica: o uso da razón e da
lóxica para definir as ideas e crear
categorías.

Cuadrivio
•
•
•
•
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Aritmética: estudábanse os textos
de Euclides e as regras do cálculo.
Xeometría: o estudo das figuras,
das formas e dos ángulos.
Música: as tonalidades e o canto.
Astronomía: estudábase a Ptolomeo e a física aristotélica dos astros.

1.3. A educación na Baixa Idade Media
e a aparición das Universidades. Séculos
XI ao XV

universitas designaba os gremios medievais, que xurdiron como corporacións entre
profesores e estudantes que se agruparon
baixo modelos gremiais para se protexeren
mutuamente e preservar así a súa liberdade intelectual. Facíano co apoio do Papa e
axiña se sumaron os reis, concedéndolles
cartas e privilexios que favoreceron o seu
desenvolvemento.

Na Idade Media moitas cidades ou burgos
contaban con «Cartas forais» outorgadas
polos reis, nos que lles concedían certos
privilexios e dereitos aos seus habitantes,
que vivían baixo un réxime administrativo especial: os municipios (Álvaro Solano
Fernández-Sordo 2010, 90). Compostela,
Mondoñedo, Lugo, Ourense e Tui, e outros
burgos contaban con cartas forais. Neste
espazo xurdiu a burguesía urbana, unha
clase social que pagaba tributos pero que
non estaba sometida a relacións de vasalaxe coa nobreza. Comerciantes e artesáns
que estaban agrupados en gremios e confrarías.

A primeira universidade da península foi
a de Palencia, en 1212, e a de Salamanca,
en 1254. Podían cursase estudos de Leis,
Canons, Artes e Gramática (Capitán Díaz
2002, 44). A fins do século XIII, había xa 15
universidades en funcionamento. No século XVI creouse a Universidade de Santiago.

Educación gremial

A finais do século XII, á marxe das escolas catedralicias, apareceron as primeiras
universidades europeas como institucións
consagradas ao ensino superior. A palabra
universitas designaba os gremios medievais, que xurdiron como corporacións entre
profesores e estudantes que se agruparon
baixo modelos gremiais para se protexeren
mutuamente e preservar así a súa liberdade intelectual. Facíano co apoio do Papa e
axiña se sumaron os reis, concedéndolles
cartas e privilexios que favoreceron o seu
desenvolvemento.

Os gremios eran agrupacións de artesáns e comerciantes que desempeñaban oficio nas cidades, contaban
cun sistema de aprendizaxe estruturado para calquera arte, na educación
había estes graos:
•
•

A primeira universidade da península foi
a de Palencia, en 1212, e a de Salamanca,
en 1254. Podían cursase estudos de Leis,
Canons, Artes e Gramática (Capitán Díaz
2002, 44). A fins do século XIII, había xa 15
universidades en funcionamento. No século XVI creouse a Universidade de Santiago.

•

Aprendiz: neno que asistía ao taller para aprender o oficio baixo a
dirección dun mestre.
Operario: mozo baixo a dirección
do dono dun taller que facía traballo remunerado.
Mestre: titular da profesión, que
chegou a adquirir as habilidades
profesionais.

No século XV, en Santiago había gremios de «canteiros, dos cambiadores,
dos acibecheiros, dos concheiros,
dos prateiros, dos xastres, dos carniceiros, teceláns, ferreiros, carpinteiros
e correeiros...» (Costa Rico 2004, 181)

A finais do século XII, á marxe das escolas catedralicias, apareceron as primeiras
universidades europeas como institucións
consagradas ao ensino superior. A palabra
13

Universitas magistrorum et scholarium
Gremio de persoas dedicadas ao oficio do saber. Gozaban de autonomía académica, xurídica e administrativa e supuxeron unha organización xerárquica dos
estudos. O gremio outorgaba os títulos despois de cursar as materias definidas e
de pasar os exames establecidos.
•
•

Facultades menores ou de artes liberais que outorgaban o título de bacharel.
Os estudos duraban de 3 a 7 anos. Estudaban Gramática e Lóxica.
Facultades maiores que outorgaban o título de licenciado. Para ser admitido,
había que ser bacharel en Artes. Existían diferentes especialidades: Filosofía,
Teoloxía, Dereito e Medicina.

A Universidade de Santiago
Impulsada polo arcebispo Alonso III de Fonseca e Ulloa, home renacentista en
contacto con pensadores como Erasmo de Rotterdam, obtivo a autorización do
Papa Clemente VII en 1526 para impartir estudos universitarios de Gramática Latina, Artes, Teoloxía e Canons. A partir de 1649 incorporáronse os estudos de Dereito e Medicina.
O método escolástico
Esta corrente de pensamento xurdiu no século XII como un intento de subordinar
o pensamento racional aos principios da fe relixiosa, probándoa mediante a análise
dialéctica e o método dedutivo (Giner 1990, 168) e empregando o método aristotélico e a filosofía neoplatónica e agostiniana. Os estudosos da Doutrina Sacra
chamaranse teólogos. Desenvolveuse nas escolas catedralicias, nas universidades
e tamén nos mosteiros das ordes mendicantes, franciscanos e dominicos.

Durante o Antigo Réxime e aínda ben entrado século XX, o ingreso nunha orde relixiosa ou no seminario era a única oportunidade de formarse para os nenos que
pertencían ás clases populares. Ubicado
no convento franciscano de San Antonio
de Herbón, o Colexio Seráfico formaba os
novos aspirantes ao hábito franciscano.
A orillas del Ulla. Colexio Seráfico de San Antonio
de Herbón. Padrón (1901-1950). Fonte: GalicianaPatrimonio Dixital de Galicia. www.galiciana.gal
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1.4. A educación en Al-Andalus.
Séculos VIII ao XI

A educación superior en Córdoba

Pola súa parte, a conquista musulmá da
Península Ibérica deixou un importante legado na educación. Nesta época, Córdoba
e, no seu conxunto, o reino de Al-Andalus
acadou un grande esplendor científico e
intelectual.

A Mesquita de Córdoba, nos séculos X e XI, contou cunha importante
biblioteca e foi o centro superior da
cultura e a educación árabe da época, con mestres particulares pagados
polos alumnos, e na que se entregaba
un diploma ao remate dos estudos.
As materias de estudo eran Teoloxía,
Tradicións islámicas, Dereito, Medicina e Cirurxía, Literatura, Astronomía,
Música, Aritmética, Álxebra e Xeometría, Filosofía (Capitán Díaz 2002, 32).

Maktab: a escola popular musulmá
No século VIII existía unha escola popular para nenos e nenas humildes
que podían pagar o pequeno salario
dun mestre. Impartían as súas clases
de pé ou sentados nun tallo cunha
cana de bambú na man rodeados dos
alumnos sentados sobre area ou unha
alfombra. As clases podentes recibían
clases nas súas casas por parte dun
mestre ou preceptor (Capitán Díaz
2002, 30).

A fotografía etnográfica recollida polo militar ruso Konstantin Petrovich von Kaufman
representa unha escola moi semellante ás
que había en Al-Andalus.
 Maktab, escola musulmá. Álbum de Turquestán
(1865-1872). Fonte: Wikimedia Commons, imaxe de
dominio público.
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2. A educación no camiño da era
moderna

pótico e a xerarquía autoritaria e un redescubrimento dos clásicos grecolatinos.
A Revolución científica comeza nos séculos XV e XVI coa obra do polaco Copérnico
«Sobre as revolucións das esferas celestes»,
publicada en 1543, na que cuestiona a teoría heliocéntrica vixente durante toda a Idade Media. Teoriza que a terra é un planeta máis que orbita arredor do sol, e non o
centro do universo. Esta teoría foi apoiada
por Galileo con observacións e coa invención do telescopio, e culminará coa obra
de Kepler e a súa descrición dos movementos planetarios con precisas leis matemáticas baseadas nas minuciosas observacións empíricas do astrónomo holandés
Tycho Brahe. A Revolución científica culminará no século XVII coa obra de Newton e
os seus «Principios matemáticos da filosofía natural», nas que estableceu as Leis da
gravitación universal con precisos modelos
matemáticos.

2.1. A educación no Renacemento.
Séculos XV e XVI
Os séculos XV e XVI están marcados por
fondos cambios: a Reforma protestante, a
aparición das monarquías absolutas que
concentran o poder, antano distribuído en
feudos, a conquista de América e a expansión do tráfico marítimo, e un notable desenvolvemento do coñecemento.
A nova burguesía que xorde nas cidades
entre o pobo chan e a nobreza, formada
por artesáns e comerciantes, e non sometida ás relacións de vasalaxe favoreceu
o cambio de valores que minaría as vellas
estruturas feudais. Xorde unha nova mentalidade humanista que critica o poder des-

Escolas pías e escolas de gramática
latina ou de humanidades

Irmáns das Escolas Cristiás por parte de
La Salle (Costa Rico 2004, 300).

A Igrexa Católica respondeu á Reforma protestante co Concilio de Trento
(1545-1563) que favoreceu a creación
seminarios para a formación dos cregos
e de escolas parroquiais para a formación das clases populares. Por vez primeira, tamén se postula a conveniencia
da educación feminina. Isto impulsou
notablemente a misión docente das
ordes relixiosas a partir do século XVI,
entre as que destacaron as Escolas Pías,
o labor dos xesuítas no ensino universitario, as escolas da Congregación da
Nosa Señora coñecida como Compañía de María ou o Instituto Clerical dos

As Escolas Pías fundadas por San Xosé
de Calasanz
San Xosé de Calasanz funda a orde relixiosa dos Pais Escolapios en 1617 coa
misión de «educar a xuventude cristiá
na piedade e bos costumes» (Costa
Rico, 2004, 317), cun modelo de escolas
gratuítas e públicas para nenos e nenas
pobres «con horarios e exames regulares e con libros escolares» (Costa Rico
2004, 318), cunha vocación fondamente relixiosa, mais que tamén contaba
cunha Escola de Gramática na que se
ensinaba lectura e as artes liberais.
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As Escolas de Gramática Latina

me, Baiona, Betanzos, Melide, Allariz,
Vilagarcía, Cambados, Caldas, Padrón,
e outras vilas, sumando en total máis de
2.500 alumnos en Galicia.

O XVI foi chamado o «Século de Ouro»
polo esplendor literario e das artes. No
ámbito educativo apareceron as escolas
de gramática latina nas grandes cidades
e nos pobos, creadas ben por mecenado dalgún nobre ou por parte dalgunha
orde relixiosa. O ensino centrábase no
estudo do latín para nenos a partir dos
10 anos de idade, ademais adoitaba ensinarse literatura latina, grega e historia.
Eran un tránsito necesario para os estudos na universidade e foron un tipo de
escola propia do Antigo Réxime que, no
caso, de Galicia perduraron ata mediados do século XIX.

Escolas municipais
Neste período, tamén apareceron algunhas escolas municipais nos burgos
ou cidades, como escolas de primeiras
letras sufragadas polos concellos, Costa Rico (2004, 551) documenta varias xa
no século XVI:
•
•

Escola Municipal en Mondoñedo en
1545.
Escola Municipal en Coruña en
1563.
Escola Municipal en Ribadeo en
1564.
Escola Municipal en Betanzos en
1582.
Escola Municipal en Pontedeume
en 1611.
Escola Municipal en Ferrol en 1613.
Escola Municipal en Ribadeo en
1704.

Costa Rico (2004, 551) documenta un
total de 52 Escolas de Gramática Latina
en Galicia no ano 1772, a meirande parte delas de titularidade de ordes relixiosas, dominicos e xesuítas, sobre todo,
nas principais vilas da época como
Santiago, Ourense, Ribadeo, Tui, Mointerrei, Pontevedra, A Coruña, Lugo,
Mondoñedo, Viveiro, Noia, Vilagarcía,
Ribadavia, San Sadurniño, Pontedeu-

•

Seminarios para a formación do clero
secular

lle deron un impulso á formación dos
cregos e, indirectamente, favoreceron a
educación popular.

•
•
•
•

O Concilio de Trento, en resposta á Reforma protestante, aprobou en 1562
a creación de seminarios diocesanos
para a formación do clero en toda España. En 1565 creouse o Seminario de
Mondoñedo e en 1593, o Seminario de
Lugo. No século XIX créanse os seminarios de Ourense, Santiago e Tui, que

Para o ingreso nos seminarios, requiríase ter máis de dez anos e menos de catorce (Costa Rico 2004, 526) e saber ler
e escribir. A formación duraba dez anos
nos que se estudaba Gramática, Latín,
Teoloxía e Formación para a práctica
dos sacramentos e da misa diaria.
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A imprenta
A primeira imprenta occidental foi
inventada por Gutenberg, en 1454, e
fixo accesibles os libros e documentos de diversa índole. O uso de materiais escritos favoreceu a alfabetización crecente da poboación mediante
a adquisición da capacidade de ler e
escribir nun nivel básico. Ata ese momento a lectura non era necesaria
na vida cotiá do pobo (Giddens 1991,
450), mais comezou a converterse
nunha destreza cada vez máis útil.
O primeiro libro impreso foi a Biblia.
En 1454 editáronse 150 copias en
papel con 1.282 páxinas (Costa Rico
2004, 135), mais a imprenta tamén
permitiu a difusión das ideas científicas e filosóficas. Estima Costa Rico
(2004) que, a comezos do século XVI,
había de 8 a 10 millóns de volumes
editados en Europa por aproximadamente 1.200 imprentas. En Galicia
o Cabido de Santiago encargoulles
130 «Breviarios» a uns impresores, en
1483, para axudar no oficio das misas
(Costa Rico 2004, 220).

Imprenta francesa de comezos do século XVI.
Biblioteca Nacional de París. Fonte: Wikimedia
Commons, imaxe de dominio público.

2.2. A influencia da Ilustración na
educación. Séculos XVII e XVIII

do pobo ante poder feudal e para acadar
a liberdade de pensamento e a independencia dos individuos fronte á influencia da
relixión.

No contexto da apertura intelectual que
supuxo a cultura do Renacemento, xurdiu
un novo humanismo, o da Ilustración. O
XVII e XVIII son os chamados séculos das
luces, que simbolizan a confianza na razón
crítica, na ciencia, na educación e o coñecemento como motores de progreso humano e como fonte de felicidade. A innovación filosófica e o pensamento ilustrado
xurdiron, en boa medida, á marxe da universidade, que seguía fiel á tradición escolástica e baixo o control da Igrexa (Capitán
Díaz 2002, 154).

Por outra banda, na Ilustración cobrou forza unha nova idea da infancia e da adolescencia xurdida xa no Renacemento, no que,
por vez primeira, comezou a considerarse
como unha etapa diferenciada. Na visión de
Rousseau (1712-1778), a natureza humana
caracterízase pola bondade, e a educación
debe preservala fomentando o exercicio da
liberdade por parte dos nenos, coa única
prohibición de non facerlles dano aos demais e evitando sempre os castigos. Para
Rousseau, os nenos e nenas deben recibir
coidados e atención por parte das familias para favorecer o seu desenvolvemento como persoas, potenciar o xogo como
unha forma de aprendizaxe fundamental e
preservar a bondade intrínseca dos nenos
(Giner 1990, 343).

Á tradición do humanismo renacentista e
do cuestionamento da autoridade como
fonte de coñecemento por parte de autores como Erasmo, súmanse agora os novos coñecementos que xorden na revolución científica e que rompen co pasado. As
descubertas de Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Kepler e Newton, sentan as bases da ciencia moderna e
describen, por primeira vez, os fenómenos
do mundo físico con leis sustentadas en
precisos modelos matemáticos que erradicaron as vellas ideas medievais, defendidas
pola Igrexa e baseadas na visión de Aristóteles e Ptolomeo da terra como centro do
universo.

En Galicia, o pensamento da Ilustración
contou coa achega destacada do monxe
Bieito Feixoo (1676-1764), que, baixo a influencia do empirismo e do racionalismo
europeo e en contacto coas obras dos
máis importantes pensadores da época,
fixo unha defensa da razón e do empirismo, así como da necesidade de promover
o coñecemento científico e unha crítica
das supersticións e da falta de instrución
do pobo, cunha obra na que tratou diferentes temas das ciencias, a historia, a física, a medicina, a astronomía ou a filosofía
(Costa Rico 2004, 392).

O pensamento ilustrado e a educación
No plano político, os pensadores ilustrados sentaron as bases do liberalismo político. O inglés John Locke (1632-1704), coa
súa afirmación da liberdade individual e da
propiedade como dereitos naturais que o
Estado debe protexer (Giner 1990, 312).
Condorcet (1743-1794) foi outro autor destacado na Francia revolucionaria que argumentou a necesidade da instrución pública
como forma de favorecer a emancipación

Pola súa parte, Frei Martín Sarmiento
(1695-1772) foi outro ilustrado contemporáneo de Feixoo, que, tamén desde dentro
da Igrexa, difundiu as ideas da Ilustración
favorables á educación das clases populares e foi un precursor na recuperación da
escrita en lingua galega e do seu uso como
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As novas institucións culturais e
educativas

lingua literaria, á vez que sentou as bases
do seu estudo científico comparándoa co
castelán e o portugués (Costa Rico 2004,
608).

No século XVIII as únicas institucións educativas que había eran escolas de primeiras
letras, escolas de gramática latina e humanidades, escolas catedralicias para a formación do clero e universidades. A estas
sumáronse dúas novas institucións educativas: as escolas militares e o considerado
como o primeiro instituto de ensino secundario de España.

O analfabetismo como un obstáculo para
o progreso
Desde a perspectiva ilustrada, o analfabetismo supoñía un obstáculo para o progreso das nacións e para a creación de riqueza. No século XVIII só os fillos da nobreza
e da burguesía máis rica estaban alfabetizados e o resto da poboación apenas tiña
aceso a ningún tipo de educación formal.
En consecuencia, o papel do Estado debía ser activo na promoción da educación,
algo que comezaron a impulsar algunhas
das monarquías absolutistas ilustradas. A
primeira experiencia do despotismo ilustrado en España veu da man da dinastía dos
Borbóns. O Rei Carlos III tratou de impulsar
en 1770 unha reforma de orientación ilustrada para modernizar a universidade, que
lle foi encargada ao humanista Gregorio
Mayáns y Siscar, establecendo a duración
do curso do 18 de outubro ao 18 de xuño,
unificando os saberes mínimos requiridos
en cada disciplina e os tipos de exames, e
homoxeneizando as probas de acceso á
universidade, con exame de latín, grego,
humanidades, poética e retórica, e hebreo
en teoloxía (Capitán Díaz 2002, 206). Mais
esta reforma fracasou pola resistencia da
Igrexa, fiel á tradición da escolástica.

Tamén xorden novas institucións de carácter ilustrado con vocación científica e cultural, como a Real Academia de la Lengua
en 1713, a Real Academia de Medicina en
1734, a Real Academia de Historia e a Real
Academia de Nobles Artes de San Fernando en 1752, que era a única institución docente para a aprendizaxe e práctica de escultura, arquitectura, pintura e gravados.
Tamén xurdiron por toda España as Sociedades Económicas de Amigos do País,
inspiradas nos Ateneos, Liceos e outras organizacións creadas en Francia, baixo a influencia do pensamento da Ilustración e co
obxectivo de promover as “ciencias útiles”
e mellorar o aproveitamento das ciencias
aplicadas na agricultura, no comercio e nas
manufacturas.


Gaspar Melchor de Jovellanos. Autor: José Passos
(1902). Fonte: Wikimedia Commons, en Historia de
España en el siglo XIX, imaxe de dominio público.
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Real Instituto Asturiano de Náutica e
Mineraloxía, inaugurado en 1794
Jovellanos (1744-1811) foi outro destacado ilustrado que promoveu o primeiro centro de ensino secundario de
España e precursor dos que se crearían
no século XIX.
Promoveu a creación do Real Instituto
de Náutica e Mineraloxía, baixo o reinado de Carlos IV, coa finalidade de
ensinar ciencias útiles para formar profesionais especializados para a minería
asturiana. A invasión francesa e a Guerra da Independencia cortaron a vida
do instituto nos primeiros anos do XIX
(Capitán Díaz 2002, 239).

(...) ¿Hay por ventura sobre la tierra cosa
más noble y más preciosa que la sabiduría? Pues ved aquí que Carlos IV
quiere domiciliarla entre vosotros (...)
este instituto de enseñanza es un monumento que su mano benéfica levanta
a las ciencias (...) sin duda entre cuantos
dones puede hacer a sus pueblos un
monarca justo, ninguno es tan grande como la ilustración (...) ¿Qué nos
presenta la historia de diez siglos, sino
violencias e injusticias, guerra y destrucción, horror y calamidad? ¡Oh, siglos de ignorancia y superstición! (...) al
salir de este período, volvieron a conocer los legisladores, que la fortuna de
los estados era inseparable de la de los
pueblos, y que para hacer a los pueblos
felices, era preciso ilustrarlos (...) Asturianos, ved aquí el objeto de los nuevos
estudios a que os llama nuestro buen
rey: promover los conocimientos útiles
para perfeccionar las artes lucrativas (...)
para dar nueva materia al comercio y
a la navegación, para aumentar la población y la abundancia, y para fundar
sobre una misma base la seguridad del
Estado y la dicha de sus miembros».

O Plano de estudos realizado por Jovellanos era unha combinación de estudos técnicos e formación humanística
en tres cursos:
•
•
•
•

•

Matemáticas: aritmética, xeometría
Náutica e materias relacionadas: hidrodinámica, cosmografía, astronomía, navegación.
Mineraloxía: incorporaba, á súa vez,
o estudo da física e a química.
Materias complementarias como
idiomas, imprescindibles para acceder á escasa bibliografía existente
na época, debuxo científico, humanidades.
Contaba con laboratorio e instrumental científico da época.

En 1794, Jovellanos inauguraba o centro con estas palabras (Jovellanos 1911,
4):
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A escola militar de Ferrol no século
XVIII
No século XVIII a Coroa impulsou as
escolas militares dirixidas á aplicación
técnica das matemáticas e a física con
fins militares e á incorporación dos
avances científicos para satisfacer as
necesidades da mariña de guerra e da
mercante, fundamentais para manter
o imperio. Baixo os reinados de Felipe
V, Fernando VI e Carlos III fundáronse
as seguintes escolas:
•
•
•

•

Academia de enxeñeiros militares
de Barcelona en 1715.
Real compañía de gardas mariñas
de Cádiz en 1717.
Academias de matemáticas do
corpo de artillería de Barcelona en
1751.
Escola Náutica de Ferrol en 1776
(Capitán Díaz 2002, 164).

Plano de las Rías de Ferrol, Coruña y Betanzos,
levantado por el Brigadier de la Real Armada
Vicente Tofiño de San Miguel, 1787. Fonte:
Minerva. Repositorio Institucional da
Universidade de Santiago de Compostela.
http://hdl.handle.net/10347/14793

2.3. O impacto na educación da
Revolución Francesa. Século XVIII

como unha responsabilidade do Estado,
que, a partir dese momento, se encargará
da creación de redes de escolas primarias,
secundarias e universitarias.

No século XVIII o mundo viuse sacudido
por dous terremotos de gran magnitude
que dinamitaron o Antigo Réxime feudal e
o absolutismo e que marcaron o cambio
de rumbo da historia desde a Idade Media á era moderna: un foi a democracia en
América, que se proclama en 1787, e outro
a Revolución Francesa de 1789.

En 1799, o Xeneral Napoleón Bonaparte,
que apoiou a Revolución, deu un golpe de
Estado que o alzou ao poder e que o levaría a proclamarse Emperador de Francia en
1804. Napoleón consolidou gran parte das
conquistas da Revolución, organizou un
Estado centralizado co territorio de Francia
dividido en departamentos, derrogou as
leis de orixe medieval e unificou a lexislación nun Código Civil, un Código Penal e
un Código de Comercio. No ámbito educativo considerou a educación como unha
competencia exclusiva do Estado reforzando o seu carácter laico.

A Revolución Francesa sentou as bases
da ideoloxía liberal e do Estado Moderno,
nos que a educación se converteu nunha ferramenta para acadar a igualdade de
todos os cidadáns ante a Lei, e para pasar
dunha sociedade estamental a unha sociedade de clases. Significou a consideración
da educación como un asunto público e

A liberdade de imprenta e os libros
prohibidos

prohibidos baixo a supervisión do Bibliotecario Maior e accesibles só para
unha minoría (Costa Rico 2004, 515). A
meirande parte das obras da Ilustración
de John Locke, Montesquieu, Diderot,
Voltaire ou Rousseau, por citar algunhas, permaneceron custodiadas e accesibles só para uns poucos.

Durante o Antigo Réxime, desde 1558
prohibiuse a publicación de obras estranxeiras e ordenouse que todas as
imprentas debían ter licenza do Consello de Castela e estar baixo a supervisión do Consello da Xeral da Suprema
Inquisición.

A Revolución Francesa e as revolucións
liberais do século XIX consagraron a liberdade de imprenta como un dos piares fundamentais da era moderna.

Durante todo este período e ata a supresión da Inquisición por Napoleón en
1808, existiron índices de libros prohibidos. A propia Universidade de Santiago contaba cunha sala Prohibitorum
Libraría na que se custodiaban os libros
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Declaración dos dereitos do home e
do cidadán (26 de agosto de 1789)

proclamouse a República francesa. No
seu preámbulo recollía a educación
como dereito fundamental, e no artigo 22 establecía que «A instrución é
unha necesidade para todos. A sociedade debe favorecer con todas as súas
forzas os progresos da razón pública e
poñer a instrución ao alcance de todos
os cidadáns».

Votada pola Asemblea Nacional Constituínte e formada despois da reunión
dos Estados Xerais, significou a igualdade de dereitos de todos os cidadáns
diante da lei e a supresión de todos os
dereitos feudais e de calquera clase de
privilexios e títulos nobiliarios, a liberdade de opinión, de expresión de pensamentos e de imprenta, entre outros.

Constitución de 1795
Dedica o Título X á Instrución pública,
no que prevé a creación de:

Constitución de 1791
No seu Título I, estableceu que «crearase e organizarase unha Instrución
pública común a todos os cidadáns,
gratuíta nas partes do ensino, indispensable para todos os homes, e cuxos establecementos serán distribuídos
gradualmente en relación coa división
do reino».

•

Constitución de 1793

•

•

O 21 de xaneiro de 1973, o Rei Luís XVI
foi guillotinado na Praza da Revolución
en París e o 24 de xuño do mesmo ano

«Escolas primarias onde os alumnos aprenden a ler, a escribir, os elementos de cálculo e os da moral», e
que «a República proverá os gastos
de aloxamento dos mestres desas
escolas».
«Escolas superiores ás primarias»
das que haxa unha por cada dous
departamentos de Francia.
«Un instituto nacional encargado de recoller os descubrimentos,
perfeccionar as artes e as ciencias»
para toda a República.

Consultar a bibliografía no anexo.
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Vizcaíno, voluntaria +60 de «Falamos da escola».
A Coruña, 2019
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