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 Deveu-se a São Vítor a primeira sistematização do processo 
educativo na era feudal. Inspirando-se na teoria de Quintiliano, 
escreveu o primeiro grande tratado de didáctica e pedagogia 
medieval: "Dudascalião", publicado em 1120. Influenciado ainda por 
Santo Agostinho, São Vítor considerou que a tarefa do educador é 
levar o aluno a passar, progressivamente, do mundo sensorial, que 
dá acesso ao conhecimento secular, para o mundo sobrenatural, que 
abre as portas à verdade divina, a única que é eterna e imutável. São 
Vítor procurou elaborar um programa completo do processo educativo 
que leve o aluno a seguir a via mística. "O meio de alcançar a 
sabedoria é através da reflexão filosófica, prerrogativa do homem, 
pois é este o objectivo da razão. A procura da sabedoria tem um alvo 
duplo, a saber, a contemplação da verdade e a prática da virtude. 
Quatro passos levam á sabedoria: o conhecimento teórico que conduz 
à apreensão da verdade; o conhecimento prático que leva à 
regulamentação da moral, isto é, à prática da virtude, seja esta 
solitária (a ética), privada (a economia) ou pública (a política); o 
conhecimento mecânico que ajuda no desempenho das vocações 
diárias, as quais imitam a natureza; o conhecimento lógico que leva 
ao pensamento claro, através da argumentação. O conhecimento que 
leva o aluno a discernir a via correcta entre os lugares secretos da 
sabedoria é o trivium e o quadrivium, e é a Filosofia que prepara a 
mente para essa caminhada. Os estudos teóricos representam o ápice 
do conhecimento  desenvolvem no aluno a capacidade de demolir os 
inimigos da verdade - ou, ao menos, ensinam aqueles menos 
informados a reconhecer o caminho que leva mais perfeitamente à 
verdade - a compreender as coisas de Deus com maior profundidade, 
e a amá-las com maior intensidade. Evidentemente, há muitos que 
estudam, mas poucos que chegam a sábios. A contemplação da 
verdade e a prática da virtude restauram a imagem divina no 
homem" (1). 
 Hugo de São Vítor não se afastou da concepção pedagógica de 
Santo Agostinho, ao afirmar que a vontade e o esforço do aluno são a 
base da aprendizagem, embora seja a memória que sustenta o 
processo educativo. É compreensível a defesa que São Vítor faz da 
memória como base do ensino, pois viveu numa época em que os 
livros eram objectos raros, pesados e caros. O ensino fazia-se 
recorrendo à leitura, pelo mestre, dos livros, à exposição e ao 
comentário das obras canónicas e os alunos eram obrigados a 
memorizar os textos. 
 Embora Hugo de São Vítor não tenha superado a rigidez do 
currículo medieval, nem a concepção neoplatónica do conhecimento, 
ele foi capaz de atribuir um lugar de relevo à Dialéctica, afastando-se 
das posições conservadoras de São Bernardo e aproximando-se da 



perspectiva realista de Abelardo. O tratado pedagógico "Didascalião" 
tornou-se uma obra de referência ao longo dos séculos XII e XIII, 
conhecendo sucessivas reedições. 
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