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Idade Média se caracte-
rizou por um período de 
pouco mais de 1.000 anos, 
com diversas “idades 
médias” em seu longo 

percurso. Por convenção, teve início em 
476 d.C, quando da queda definitiva do 
Império Romano do Ocidente, até 1453 
com a Queda de Constantinopla, capital 
do Império Romano do Oriente (Império 
Bizantino), ou ainda em 1492, ano do des-
cobrimento da América. 
A ‘Idade das Trevas” tão estigmatizada, 
aconteceu em maior intensidade tanto pela 
violência, quanto pelo extenso período de 
tempo - realmente por um pouco mais de 
300 anos desde o final do século V - em 
consequência de sucessivas insurreições de 

povos alheios a cultura greco-romana, tais 
como, os germânicos, anglo-saxões, celtas, 
iberos, trácios e outros, até o final do sécu-
lo VII, com o advento de Carlos Magno. 
As cidades europeias nestes três séculos 
tinham se deteriorado gravemente. As 
grandes estradas romanas, por falta de 
manutenção, desapareceram, substituídas 
por florestas que as cobriram por comple-
to. As técnicas fundamentais de extração 
de minerais foram esquecidas. As terras 
de cultivo abandonadas. Perdeu-se o co-
nhecimento de construir instrumentos tão 
simples quanto um arado. Trezentos anos 
de indigência e violência. A fome se aba-
tia sobre os pobres e os ricos, e – quando 
já não haviam mais animais para comer 
– comia-se toda a espécie de bicho morto, 

tendo havido quem se 
visse obrigado a ingerir 
carne humana. 
O continente era uma 
chaga de desesperança 
e perversão. Doenças 
infectocontagiosa por 
absoluta falta de con-
dições mínimas de 
higiene, dizimavam 
milhares. Tuberculose, 
lepra, varíola, pestes se 
sucediam, ceifando vi-
das. Um longo período 
de dor e sofrimento até 
o advindo de Carlos 
Magno, o Pai da Euro-
pa, que produziu um 
período de desenvolvi-
mento político e social 
conhecido como Renas-
cimento Carolíngio.

O contexto histórico



3

Carlos Magno e o Renascimento

arlos, sucessor da casa 
Real Merovíngia, nasceu 
em 2 de abril de 742. Seja 
pelo poder da espada ou 
da diplomacia, delimitou 

domínios e assegurou os valores do ocidente 
e da doutrina cristã. Carlos concluiu o árduo 
trabalho iniciado por seu avô, Carlos Martel, 
de barrar a invasão muçulmana que ameaça-
va dominar o continente.
Consolidou o poder da Cruz no lugar do Cres-
cente, e das crenças politeístas. No Natal do ano 
800, foi coroado pelo Papa Leão III, Imperador 
do Sacro-Império Romano Germânico, inves-
tindo-o de suprema autoridade sobre os povos 
cristãos. Charlemagne (seu nome franco) patroci-
nou um grande movimento de renovação Espi-
ritual. Chamou para o seu reinado os melhores 
intelectuais e artistas ocidentais da época, aos 
quais coube a missão de registrar todo o conhe-
cimento disponível, disponibilizando-o a todos 
os súditos, fossem nobres ou plebeus, homens 
ou mulheres.
Os mosteiros e abadias se tornaram grandes 
centros de cultura. Nasceram as cátedras, 
escolas ligadas às catedrais e aos palácios. O 
movimento renascentista do Século XIV só foi 
possível devido ao anterior, o Renascimento 
Carolíngio. 
Faleceu com 72 anos, no dia 28 de janeiro de 
814. Pressentindo sua derradeira hora, comun-
gou e recebeu a extrema-unção. Deitou-se, fez 
o sinal da cruz e, de olhos fechados, recitou em 
voz baixa “Senhor, em vossas mãos entrego o 
meu espírito”. 
Carlos Magno deixou marcas profundas na his-
tória e na memória das pessoas por muitas gera-
ções. É ele o modelo dos imperadores católicos, 
o protótipo do cavaleiro e a figura central da 
grande maioria das canções de gesta medievais.
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O legado de Carlos Magno: 
as conquistas sociais, 
ambientais e educacionais

entre os avanços sociais 
desse Grande Império, 
Karole Magnus (seu nome 
alemão) organizou um de-
senvolvido sistema admi-

nistrativo. Para facilitar a gestão do império, 
criou títulos e divisões de terras como o Du-
cado, o Condado e as Marcas, regidas respec-
tivamente por duques, condes e marqueses. 
Com a missão de fiscalizar a atuação destes 
gestores, criou o cargo de missi dominici (que 
significa emissário do senhor). Esse modelo 
de delimitação politico-geográfica serviu de 
base para organização dos posteriores Estados 
Nacionais, demonstrando a perspicácia e inte-
ligência do Imperador Franco. 
Com a visão de estabelecer ordem em seu Rei-
nado, criou as denominadas “Capitulares”, 
um conjunto de Leis, organizadas por capítu-

los de acordo com diversos temas. Este con-
junto de normas de convivência social, econô-
mica, politico geográfica e de usos e costumes, 
são consideradas as primeiras leis escritas na 
Idade Média. 
A renovação da aplicação da Justiça, em nome 
das virtudes cristãs, responsabilidade de juí-
zes educados para tal, foi um grande avanço 
na resolução dos conflitos de interesse dos 
diversos grupos étnicos naquela época. 
Uma iniciativa fundamental foi a reforma 
monetária. Estabeleceu- se uma unidade de 
valor, condicionada a um sistema inteligente 
de pesagem, com o nome “libra”. Este sistema 
era baseado numa série de massas com valo-
res estabelecidos por uma série decrescente, 
em que cada uma tinha metade da massa da 
anterior e ficou conhecido como a “Pilha de 
Carlos Magno”.
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Meio ambiente - 
à frente de seu tempo

uma época em que o 
Mediterrâneo estava sob 
forte ameaça e bloqueio 
pelos muçulmanos, 
Carlos Magno implan-

tou um sistema de práticas e condutas 
muito eficientes, evitando que o reinado 
perecesse. Com sua destacada inteligên-
cia, determinou a prática do cultivo de 
jardins de alimentos, e a criação de di-
versos tipos de animais, que seriam fonte 
do abastecimento de todas as famílias, e 
servir também como mercadoria de tro-
ca, assegurando assim, a ainda hoje tão 
desejada segurança alimentar descentra-
lizada. 
Desta forma estabeleceu o cultivo de jar-
dins de alimentos nos mosteiros e cida-
des de todo seu reinado. Além de evitar a 
fome, preservou em especial nos Hortus 
e Herbolarios, inúmeras espécies de plan-
tas medicinais, condimentares, tintoriais, 
que até hoje são conhecidas e largamente 
utilizadas. Nos mosteiros, determinou 
também a prática da apicultura e o co-
nhecimento do uso dos produtos apícolas 
e a criação de animais para a alimenta-
ção. Os equinos eram especialmente bem 
selecionados para servir de montaria e 
transporte.
Salvaguardando os aspectos da saúde, 
em um dos itens das Capitulares, deter-
minou que todo aquele que lidasse com 
alimento ou objetos para o preparo de-
veriam ter as mãos bem lavadas, assim 
como, todos os objetos de uso. 
Estabeleceu que as florestas e bosques 
deveriam ser bem preservados, e não 
fossem retirados deles mais do que o 
suprimento necessário de madeira. Reco-
mendou a necessidade de cultivá-las nos 

pomares e bosques destinados a esse fim. 
Regulamentou, ponderadamente, tarefas 
e funções destinadas às mulheres, no ofí-
cio de tecer, tingir e preparar alimentos - 
de forma que homens fossem destinados 
a atendê-las nos seus pedidos, para que 
não faltassem suprimentos. Cuidou para 
que não fossem elas a ter que buscar ou 
providenciar a matéria prima nas flores-
tas e bosques, primando também para 
que tivessem tempos de pausas para des-
canso e orações no convívio.
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Educação – Magnífico valor

studar o “sistema pedagó-
gico” do Império de Carlos 
Magno é penetrar em uma 
aliança dos números e suas 
formas, das palavras com as 

ideias, do movimento dos astros com a músi-
ca. Carlos buscou estabelecer escolas abertas 
à comunidade, sem distinção de classe social 
ou sexo. 
Tal missão foi destinada a Alcuíno de York, 

monge inglês com profunda fé no potencial 
da educação como caminho para a libertação 
espiritual, que com o auxílio de muitos, criou 
uma rede de ensino baseada em Verdade, 
Bondade e Beleza. 
São famosas as suas adivinhas, enigmas que 
desafiam até hoje a lógica dos que as ouvem. 
Ensinar é distribuir alegria e afeto. É enrique-
cer a imaginação das crianças e jovens, fortale-
cendo a mente, enobrecendo-lhes o coração.

O Trivium e o Quadrivium
lcuíno e seus pares organi-
zaram a ciência e artes da 
antiguidade no Trivium 
e no Quadrivium, que 
reunidos formavam as 7 

Artes Liberais. Liberais no sentido original 
da palavra, qual seja, a de libertar os seres 

humanos da igno-
rância. Enquanto o 
trivium é a ciência 
da linguagem hu-
mana, a palavra, 
o quadrivium é a 
ciência da lingua-
gem da natureza, 
o número.
O Trivium é com-
posto pela gra-
mática, retórica e 
dialética, três artes 
que compõe uma 
só unidade, o estu-
do da palavra, seja 

esta pensada, ouvida, falada, lida ou escrita. 
São três vias que juntas ensinam a ciência 
da aplicação da palavra em seus múltiplos 
contextos de utilização. A gramática, para 
ler, compreender e apreciar plenamente todo 
tipo de texto e gênero literário. A retórica, 
para produzir com excelência textos e discur-

sos, expor com clareza argumentos em sin-
tonia com o coração e a virtude. A dialética, 
para pensar bem, evitando os erros lógicos 
comuns e revelando as falácias escondidas 
nos argumentos. O raciocínio apurado pela 
dialética amplia a capacidade de análise, dis-
cernimento e compreensão e, principalmen-
te, ensina como demonstrar algo com rigor e 
precisão quando necessário.
O Quadrivium, constituído pela aritmética, 
geometria, música e astrologia, são “artes” 
que lidam com números e proporções. Por 
meio delas, é possível ler o “livro da natu-
reza” enquanto obra primorosa e concebida 
pelo Divino Arquiteto. Mais precisamente 
a aritmética é o estudo do número e suas 
propriedades, como cada uma tem suas 
especificidades matemáticas e simbolismo 
próprio; a geometria, o estudo do número no 
espaço, demonstra as leis imutáveis dos nú-
meros dispostas harmonicamente; a música, 
o número no tempo, o estudo matemático 
de como produzir o ritmo, a melodia e a 
harmonia; e a astrologia o número no espaço 
e no tempo. Utilizada principalmente para 
a compreensão da natureza, construção de 
calendários e previsões meteorológicas. Na 
antiguidade, não havia uma separação da 
forma que há hoje entre astrologia e astrono-
mia, ambas eram uma só.
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Um breve histórico do grupo da OE

grupo de estudos da Orien-
tação Espiritual, Escola 
UDV, consolidado atual-
mente na plataforma Tele-
gram, conta com mais de 

280 membros, todos sócios, interessados na 
busca de uma Pedagogia Caianinha alinhada 
com nossos valores. 
Cumpre-se dizer que, 
para chegarmos a este 
momento, cruzamos 
uma longa trajetória, 
nem sempre fácil, nem 
sempre simétrica, mas 
ao final, fraterna. 
Este grupo teve seu 
início em 09 junho de 
2015 – numa terça-fei-
ra, ainda na platafor-
ma WhatsApp, com o 
nome OE – Jovens. 
Seu objetivo inicial era 
reunir jovens adultos, 
com atuação cidadã 
na sociedade, concomitante ao exercício de 
liderança e engajamento na Causa Geral do 
Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. 
Em 05 setembro do mesmo ano, migramos 
para a plataforma Telegram, permitindo que 
mais pessoas participassem. O nome adotado 
à época foi modificado para OE Cidadania, 
com foco em imaginar como entrar ativamen-
te, pela janela do Alto Espiritismo, na socieda-
de brasileira. 
Desde então, vários trabalhos e estudos 
desenvolveram-se: “Ciclo de Palestras de 
Cidadania”, “Açúcar, do Solo ao Cérebro”, 
“Jogos Cooperativos” etc. Enfim, em 02 de 
julho de 2016, após muitos debates, consta-
tamos que antes de entrar em política, de-
veríamos focar em Educação. Daí surgiram 
diversas correntes pedagógicas, ora conver-
gentes, ora divergentes.

Em determinado momento, um irmão apre-
sentou que à época do Império Carolíngio, o 
Imperador Carlos Magno havia implantado 
um sistema Educacional singular e cristão. 
Dali em diante, e amparados por uma revela-
ção do Mestre Gabriel ao Mestre José Luiz de 
Oliveira - membro do Conselho da Recorda-

ção dos Ensinos do Mestre Gabriel-,  mergu-
lhamos no estudo daquele período da Idade 
Média. Assim feito, nos deparamos com um 
rico tesouro: As 7 Artes Liberais, acima sucin-
tamente descritas. Daí em diante percebemos 
que deveríamos adotar uma nova nomencla-
tura e evoluímos para OE Escola UDV. 
Profissionais da área da Pedagogia, Sociolo-
gia, Filosofia, Psicologia e outras mais, jun-
taram-se aos participantes e os trabalhos se 
ampliaram: Primeiro, uma força tarefa buscou 
as obras originais de Alcuíno; agora há outra 
equipe dedicando-se a tradução dessa litera-
tura.
Para coroar todo esse movimento, também há 
uma frente organizando o II Encontro da OE 
– Por Uma Escola Caianinha, da Idade Média 
à Idade Mídia, que acontecerá em junho de 
2017 na cidade de Brasília (DF). 
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ueridos amigos e amigas, 
um abraço fraterno a to-
dos. 
Me sinto honrado por con-
vida-los a participarem do 

II Encontro da Orientação Espiritual com 
crianças e jovens da nossa Sagrada Ordem. 
Ainda mais porque estaremos dando cum-
primento a palavra do nosso Grande Mestre 
Gabriel, quando anunciou que “um dia a 
União teria uma escola”. Assim, estamos 
mobilizando todos os nossos esforços para a 
realização plena desta profecia. Este belo In-
formativo por si só já revela nosso ponto de 
partida, apontando também a nossa visão 
de futuro. Queremos construir uma Rede 
de Ensino por nome 22 de Julho, que edu-
que as mentes, enriquecendo os corações 

das crianças e jovens, que estão sob nossa 
responsabilidade nesta Grande Escola Pla-
netária de Evolução Espiritual criada pelo 
Nosso Pai Superior.  Portanto, a União do 
Vegetal, atendendo aos princípios nortea-
dores ensinados pelo nosso Guia Espiritual, 
tem o dever e a satisfação de convidá-los a 
participar deste encontro para que possa-
mos consolidar e confirmar com alegria  a 
palavra do nosso Mestre, nos reunindo com 
o objetivo de direcionarmos nossos estudos 
dentro do tema “EDUCAÇÃO”, buscando 
dar o alinhamento necessário para plane-
jarmos rumos estratégicos na construção de 
um mundo melhor.
Abs
Clovis Cavalieri Rodrigues de Carvalho
Mestre Geral Representante

Palavra do Mestre Geral Representante

ExpedienteExpediente

Textos: Bruno Carneiro, Gisella Garritano, Harim Britto, Isabela Abes Casaca, Maria 
Alice Corrêa, Nasson Paulo, Paulo Dourado, Tatiana Paranaguá, Thiago Teixeira e 
Wagner Jales. Edição: Edison Saraiva Neves. Revisão: Juliane Oliverira. Projeto gráfi-
co e diagramação: Renato Palet.

Próximos Passos
“As informações sobre o período de inscrições, taxas e formas de pagamento serão disponibi-
lizadas em um Informativo próprio, na primeira escala do mês de março. Aguarde!”


