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Introdução 
 

Reúnem-se neste volume 15 estudos sobre filosofia medieval, em torno de temas e 
autores portugueses, ou do atual território português. Foram escritos em circunstâncias 
diversas, para analisar problemas concretos, ou para fazer o ponto da situação dos co-
nhecimentos sobre alguns dos pensadores portugueses medievais mais importantes. Não 
visam à exploração sistemática deste período histórico, orientação que outras obras 
podem oferecer.1 

Em conseqüência da organização eclesiástica e monástica, bem como da política  
real de concessão de bolsas a partir do século XII e da captação de mestres estrangeiros 
para ensinar na universidade portuguesa, depois da sua fundação no final do século 
XIII, ao longo da Idade Média a cultura escrita em Portugal mantém uma estreita rela- 
ção com os mais importantes centros intelectuais e religiosos da Europa. Os mestres 
cuja obra tem relação com a filosofia, ou são de proveniência estrangeira, ou no estran- 
geiro decorreu a sua formação, ou grande parte da sua carreira. Em termos estritos, entre 
os séculos VI a XV talvez só algumas das obras atribuídas a Pedro Hispano Portugalen- 
se possam ser diretamente consideradas de filosofia. Contudo, deve alargar-se essa com- 
cepção restritiva, dada a inexistência de limitações disciplinares que caracterizam mais a 
modernidade que a Idade Média. A filosofia política está particularmente presente nos 
canonistas, a literatura de polêmica religiosa ou a parenética têm forte componente mo- 
ralista e filosófica, as obras teológicas ou de espiritualidade estabelecem profícuo diálo- 
go com as fontes filosóficas, e é em textos da primeira metade do século XV que inter- 
sectam estes planos, como as obras de D. Duarte, que se fixará o primeiro vocabulário 
filosófico em português. 

As periodizações clássicas fornecem-nos um critério útil para agrupar os autores 
com algum interesse para a história da filosofia no território hoje português. 

No período patrístico (até ao século VIII) encontramos autores com preocupações es-
sencialmente teológicas, pastorais ou monásticas, como Potâmio que foi o primeiro bispo 
de Lisboa (†359-383/4), Baquiário (floruit c.390-410), Avito de Braga († após 418), Oró-
sio historiador e teólogo (c.390-~423), Profuturo de Braga (floruit 538), os historiadores 

                             
1  Para uma apresentação recente ver Pedro CALAFATE (org.), História do pensamento filosófico português, vol. I: 

Idade Média, Círculo de Leitores, Lisboa 2002 (2ª ed., revista, da obra publicada em 1999 pela Ed. Caminho) e 
o vol. II, citado abaixo na n. 7. Veja-se também o estudo de Mário Santiago de CARVALHO, “Conspecto do de-
senvolvimento da filosofia em Portugal (séculos XIII-XV)”, Revista Española de Filosofía Medieval, 4 (1997) 
131-155. Pela quantidade de informação recolhida, alargando-se também para lá dos limites portugueses, são 
úteis os volumes de J. Pinharanda GOMES, História da filosofia portuguesa, 3 vol.: 1. A filosofia hebraico por-
tuguesa (Lello & irmão, Porto 1981; reed. Guimarães Ed., Lisboa 1999); 2. A patrologia lusitana (Lello & ir-
mão, Porto 1983); 3. A filosofia arábico-portuguesa (Guimarães Ed., Lisboa 1991). Notícias, por vezes desen-
volvidas, sobre os autores medievais portugueses mais importantes e as escolas filosóficas a que estiveram as-
sociados, podem encontrar-se em Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 5 vol., Ed. Verbo, Lisboa 
1989-1992 ou em Giulia LANCIANI – Giuseppe TAVANI (coord.), Dicionário da literatura medieval portuguesa 
e galega, Ed. Caminho, Lisboa 1993. 
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Hidácio de Chaves (c.390/5-c.470) e João de Bíclaro (c.540-c.621), Apríngio de Beja 
(floruit 531-548) comentador do Apocalipse de João que o Beato de Liébana retomaria 
abundantemente, Martinho de Dume (~518/25-†579) moralista, evangelizador, teólogo, 
Pascásio de Dume, Frutuoso de Braga (†670). Neste período,2 essencialmente de difusão 
do cristianismo na Lusitânia, sobressai a figura de Martinho de Braga, evangelizador em-
penhado (cfr. estudo 1), mas também um divulgador do pensamento de Sêneca, que, como 
se verifica na outra parte da sua obra, de conteúdo moralístico, assimilou e divulgou ao 
ocidente cristão. 

Excetuando os autores em língua árabe, entre o século VIII e o século XIII não há au-
tores do atual território português que possam ser relacionados com a filosofia, exceto 
João de Sevilha e Lima, tradutor árabo-latino que eventualmente terá tido atividade, na 
primeira metade do século XII, na corte da condessa Teresa, mãe do rei Afonso Henriques 
(cfr. estudo 3). É também no século XII que serão fundados dois mosteiros que nos sé- 
culos sucessivos serão dos mais dinâmicos centros de irradiação intelectual, cujas biblio-
tecas medievais chegaram parcialmente até nós: o mosteiro dos cônegos regrantes de 
Santo Agostinho de Santa Cruz de Coimbra e o mosteiro cisterciense de Alcobaça (cfr. 
estudo 2). Os manuscritos de Santa Cruz testemunham um vivo e precoce interesse pela 
cultura que vinha da Europa nos mais diversos âmbitos do saber e da vida religiosa, mas 
também da filosofia (cfr. estudos 4 e 5). Também aí faria a sua formação intelectual Fer-
nando Martins, celebrado ao longo dos séculos como S. Antônio de Lisboa/Pádua, que 
nos seus sermões procurou compreender e explicar o mundo e o homem como símbolo de 
um destino moral da criação (cfr. estudos 6, 7 e 8). 

No século XII-XIII, de organização e fixação das instituições do novo reino de Portu-
gal, viver-se-ão demoradas convulsões entre as diversas ordens sociais, em particular entre 
a nobreza e o clero, o que explica a preponderância da atividade de diversos canonistas, 
alguns dos quais também foram influentes mestres em Bolonha, como Vicente Hispano 
(?-†1248), João de Deus (~1190-†1267) e Pedro Hispano Portugalense (a distinguir do 
filósofo conhecido pelo mesmo nome), mas também Silvestre Godinho, Egas de Viseu 
(bispo 1288-1313), os quais nas suas obras plasmam discussões em tornos de matérias de 
direito e organização econômico-política.3 Antes da fundação da Universidade portugue-
sa, ocorrida em 1289 e que ao sabor das reformas e das decisões reais itinerou entre 
Coimbra e Lisboa,4 destaca-se a figura de Pedro Hispano, tido como lógico, filósofo e 
médico, tradicionalmente identificado com o futuro papa João XXI (cfr. estudos 9 a 14). 
No mesmo século XIII haveria a destacar o pregador dominicano Paio de Coimbra e o 
franciscano Gil de Santarém ou de Vouzela (sobre este, cfr. final do estudo 3). Apesar de 
citado com persistência na bibliografia portuguesa, parece não passar de um enigmático 
erro de copista a atribuição a Durando Pais (†1283) do comentário aos Econômicos do 
pseudo-Aristóteles, de qualquer modo o texto e a atribuição merecem atenção.5 

                             
2  Cfr. Pio G. Alves de SOUSA, Patrologia galaico-lusitana, Universidade Católica editora, Lisboa 2001; Isidro 

Pereira Lamelas, “Patrologia (lusitana)”, in J. AZEVEDO, Dicionário de História Religiosa de Portugal, 4 vol., 
Círculo de Leitores, Lisboa 2001, vol. III, p. 404b-416b. 

3  Cfr. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Estudios sobre la canonistica portuguesa medieval (Monografías 29), Funda-
ción Universitaria Española, Madrid 1976. 

4  Cfr. História da Universidade em Portugal, vol. I, Universidade de Coimbra – Fundação Calouste Gulbenkian, 
Coimbra 1997. 

5  O texto latino permanece inédito, mas uma tradução para português encontra-se em Moses Bensabat AMZALAK, 
D. Durando Pais e o seu comentário ao tratado “Da Economia” atribuído a Aristóteles (História das doutrinas 
económicas em Portugal. Biblioteca de Altos Estudos), Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa 1955. 
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Portugal testemunha também o grande dinamismo intelectual que atravessa a Euro-
pa durante a baixa Idade Média, disperso entre fenômenos de epigonismo e de redesco-
berta das letras e das artes da Antiguidade. No século XIV sobressaem as figuras de 
Afonso de Lisboa, tradutor, teólogo, filósofo (cfr. estudo 15) e de Álvaro Pais 
(c.1275/1280-1349), canonista, penitenciário de João XXII e depois bispo de Silves,6 
condição em que escreveu algumas das suas obras jurídico-políticas mais difundidas, 
criticando no Colírio da fé contra as heresias o mestre Tomás Escoto, que acusa de ter 
ensinado em Lisboa mais de vinte coloridos erros aristotelizantes e “averroístas”. No 
final desse século um anônimo escreveu o Livro da Corte Enperial, obra de polêmica 
religiosa e apologia da teologia cristã. O mestre André Dias de Escobar (c.1348/67-
1448) na sua longevidade também se distingue como canonista e poeta místico. No 
século XV é de assinalar o crescimento do número de escritores em todas as áreas e 
também nos domínios da filosofia e teologia, ou em áreas de fronteira. O interesse pela 
linguagem encontramo-lo no filósofo e lógico Pedro da Cruz, e sobretudos nos gramáti-
cos Martinho de Alcobaça, Valentim Fernandes, Antônio Martins, Pedro Rombo, Pedro 
de Alcáçova, João Fernandes, João Vasquez, Estêvão Cavaleiro, Bonifácio Peres Gar- 
cia, ou no retórico minorita Afonso de Alprão. Este é também o século do teólogo e 
canonista André do Prado OFM (~1380-~1455), do rei D. Duarte (1391-1438), do in-
fante D. Pedro (1392-1449) que com frei João Verba compôs o Livro da virtuosa ben-
feitoria e traduziu ou fez traduzir Os deveres de Cícero em que aquele se inspira, de 
João Sobrinho (?-†1486) teólogo e filósofo que especulou sobre a economia e a justiça, 
do filósofo naturalista e mestre paduano Gomes de Lisboa (fl. 1478), de Amadeu da 
Silva Meneses OFM (c.1422-1482) exegeta e pregador, de Diogo Lopes Rebelo (†1498) 
teólogo e politólogo, do teólogo João Claro (†~1520). Este florescimento intelectual 
teria a sua maior expressão no século seguinte, entre o humanismo e a escolástica. 

Paradoxalmente, o período de esplendor e de maior criatividade da filosofia me-
dieval em Portugal ocorrerá já no período moderno com a segunda escolástica (séc. 
XVI-XVII), após o reinado de D. João III e a reforma da Universidade.7 A este mo-
vimento está ligado o dinamismo contra-reformista dos jesuítas, nomeadamente nas 
Universidades de Coimbra e de Évora,8 destacando-se no final do século XVI a obra 
coletiva Curso conimbricense (essencialmente uma série de comentários sobre a obras 
de Aristóteles). Pedro da Fonseca (1529-1599), lógico e metafísico, está indissocia-
velmente ligado a esta realização, que teria notável difusão na Europa. No período em 
que Portugal e Espanha eram um só reino, espanhóis como Luís de Molina (1535-
1600) e Francisco Suárez (1548-1617) ensinaram também naquelas universidades. 
Caberia ainda referir o teólogo e censor Álvaro Gomes (1498-1552), ou autores de 
vertente espiritualista e mística como frei Heitor Pinto (1528-1584) e frei Amador 
Arrais (1530-1600). É também do século XVI o autor português medievo-renas- 
centista que mais extensa influência exerceu em vida: de Jerônimo Osório (c. 1514-
1580), teólogo, exegeta, historiador, politólogo e moralista, difundiram-se rapidamen-
te e foram reeditadas um pouco por toda a Europa algumas das suas obras mais impor-
                             
6  Sobre o autor cfr. os primeiros quatro estudos em Mário Santiago de Carvalho, Estudos sobre Álvaro Pais e 

outros Franciscanos (séculos XIII-XV), Imprensa Nacional, Lisboa 2001. 
7  Sobre este período, cfr. Pedro CALAFATE (org.), História do pensamento filosófico português, vol. II: Renasci-

mento e Contra-Reforma, Círculo de Leitores, Lisboa 2002 (2ª ed., revista, da obra publicada em 1999). 
8  Repertório de mestres e manuscritos em Friedrich STEGMÜLLER, Filosofia e teologia nas universidades de 

Coimbra e Évora no século XVI, Instituto de Estudos Filosóficos, Coimbra 1959. 
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tantes, relacionadas com a polêmica anti-luterana ou a natureza do poder e a com- 
preensão do homem (Tratado da nobreza civil e cristã, Tratado da glória, Tratado da 
justiça, Tratado da verdadeira sabedoria, Da ensinança e educação do rei, todas em 
latim). Também o matemático Pedro Nunes (1502-1578) mereceria importante proje-
ção internacional. Autores como Leão Hebreu, que compôs os Dialoghi d’amore 
(1465-1535), e Francisco Sanches (1551-1623) autor do Quod nihil scitur, embora 
portugueses, desenvolveram no estrangeiro a sua atividade filosófica e científica, 
respectivamente em Itália e França. O interesse pela filosofia, ou a sua reificação 
escolar, podem ser constatados nas orações de sapiência, os discursos universitárias 
inaugurais, por vezes proferidos em presença do rei, que incluem o elogio das artes e 
da filosofia, por mestres como Pedro de Meneses, André de Resende, Arnaldo Fabrí-
cio, Hilário Moreira, para citar apenas alguns da primeira metade do século XVI. 

Entre estes períodos e autores de preocupações e orientação tão diversas, não pa-
rece ser possível determinar uma relação de continuidade que resultasse apenas da 
pertença a um mesmo país, cultura ou língua (a maioria ainda escreve em latim), a 
não ser para o período posterior à generalização da difusão impressas de obras (v.g. o 
séc. XVI). É sim possível estabelecer para cada período ou autor um quadro de inte-
gração nas discussões e problemas filosóficos que no tempo respectivo se difundiam 
na Europa, ou pelo menos nos meios eclesiásticos e universitários que mais influen- 
ciaram o pensamento português ao longo da Idade Média, como Paris, Bolonha, Tou-
louse, Pádua, Salamanca e a cúria papal. E, por aí, os autores portugueses, mesmo que 
menores, mesmo que ocupando-se de matérias não estritamente filosóficas, fornecem 
sobretudo uma perspectiva de acesso ao pensamento medieval enquanto compreensão 
do mundo e do homem utilizando os instrumentos da argumentação racional, quase 
sempre ao serviço da fé. 

* 
A publicação desta coletânea de estudos não teria sido possível sem o incentivo 

do Dr. Cléber Dias, de quem partiu a idéia para a fazer e que com enorme generosida-
de reviu gralhas, adequou o texto à ortografia do português do Brasil, preparou os 
índices finais. O Prof. Luis Alberto De Boni, com a sua conhecida eficácia e grande 
entusiasmo pelos estudos medievais tudo organizou para que ela fosse possível.  
A ambos agradeço a paciência e toda a colaboração que deram na preparação deste 
volume de estudos. 

A totalidade destes trabalhos foi elaborada no âmbito das minhas atividades de 
pesquisa no Gabinete de Filosofia Medieval da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, a cuja Presidente, a Profª Maria Cândida Pacheco, agradeço o constante 
incentivo, bem como o apoio concedido a esta edição no âmbito das atividades finan-
ciadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, de Portugal. Agradeço, por fim, 
aos organizadores e editores das revistas e obras onde estes estudos foram original-
mente publicados, a autorização para serem reimpressos nesta coletânea, que a EST 
EDIÇÕES acolheu. 
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Origem dos estudos aqui publicados 
Os estudos aqui reunidos foram publicados entre 1993 e 2005, constituindo etapas 

de um percurso de interesses em mudança. Fizeram-se alterações mínimas, como a 
correção de erros e gralhas, ou a supressão de certas passagens que explicavam a cir-
cunstância de alguns dos textos. Apesar de existirem duplicações de discussões  
nos textos sobre alguns autores (v.g. sobre Antônio de Lisboa ou Pedro Hispano), 
optou-se por mantê-los assim mesmo, dando-se ao leitor a oportunidade de seguir essa 
evolução pessoal e as mudanças na interpretação de certos fatos ou documentos.  
Pelo seu caráter mais historiográfico, enciclopédico ou meramente bibliográfico, não 
foram aqui incluídos outros estudos publicados durante o mesmo período e também 
sobre autores e temas da filosofia medieval em Portugal. É a seguinte a origem dos 
textos: 

1. “Martinho de Braga e a compreensão da natureza na Alta Idade Média (séc. VI): 
símbolos da fé contra a idolatria dos rústicos”, em Estudos em homenagem ao Pro-
fessor Doutor José Marques, Ed. da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
Porto 2005, vol. II, p. 393-412. 

2. “A filosofia no século XII em Portugal: os mosteiros e a cultura que vem da Euro-
pa”, em Mirandum, 9 (2000) 51-74. 

3. “A ciência e filosofia árabes em Portugal. João de Sevilha e Lima e outros traduto-
res”, versão revista e ampliada do § 3 de “Ecos da renovação filosófica do século 
XII, em Portugal no tempo de Afonso Henriques. A cultura que vem da Europa e o 
legado árabe”, em II Congresso Histórico de Guimarães, D. Afonso Henriques e a 
sua época (Guimarães, 24-27 de outubro de 1996), Actas do Congresso, vol. IV: 
Sociedade, administração, cultura e Igreja em Portugal no século XII, Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, Guimarães 1997, p. 151-170. 

4. “Doutrina sagrada, artes liberais e ciência escolástica em manuscritos de Santa Cruz 
de Coimbra”, em Agostinho F. Frias – Jorge Costa – J.F. Meirinhos (Org.), Santa 
Cruz de Coimbra: A cultura portuguesa aberta à Europa na Idade Média, Ed. da 
Biblioteca Pública Municipal, Porto 2001, p. 247-261. 

5. “Desenhar o saber. Um esquema das ciências do século XII num manuscrito de 
Santa Cruz de Coimbra”, tradução de “Dessiner le savoir. Un schéma des sciences 
du XIIème siècle dans un manuscrit de Santa Cruz de Coimbra”, em J.F. Meirinhos 
(éd.), Itinéraires de la raison. Études de philosophie médiévale offertes à Maria 
Cândida Pacheco (Col. Textes et études du Moyen Âge, 32), Fédération Interna- 
tionale des Instituts d’Études Médiévales, Louvain-la-Neuve 2005, p. 187-204. 

6. “S. António de Lisboa, escritor. A tradição dos Sermones: manuscritos, edições e 
textos espúrios”, em Mediaevalia. Textos e estudos, 11-12 (1997) 139-182. 

7. “Da gnoseologia à moral. Pragmática da pregação em S. António de Lisboa”, em 
Mediaevalia. Textos e Estudos, 2 (1993) 69-90. 

8. “A theologia em S. António e a definição agostiniana de dialectica”, em Congresso 
Internacional Pensamento e Testemunho. 8º Centenário do nascimento de S. Antó-
nio, 2 vol., Universidade Católica Portuguesa – Família Franciscana Portuguesa, 
Braga 1995. Vol. II, p. 611-621. 

9. “Petrus Hispanus Portugalensis? Elementos para uma diferenciação de autores”, em 
Revista Española de Filosofía Medieval, 3 (1996) 51-76. 
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10. “As obras atribuídas a Pedro Hispano”, anexo do estudo “O papa João XXI e a ci-
ência do seu tempo”, em Manuel Cadafaz de MATOS (coord.), A apologia do latim. 
In honorem Dr. Miguel Pinto de Meneses (1917-2000), vol. I, Ed. Távola Redonda, 
Lisboa 2005, p. 129-171, cfr. p. 167-171 (cfr. abaixo texto 14). 

11. “Pedro Hispano e a lógica”, em Pedro CALAFATE (Org.): História do pensamento 
filosófico português, vol. I: Idade Média, Círculo de Leitores, Lisboa 2002 [2ª ed. 
da obra publicada em 1999, Ed. Caminho], p. 331-375. 

12. “Métodos e ordem das ciências no Comentário sobre o De anima atribuído a Pedro 
Hispano”, em Veritas, 43 (1998) 593-621. 

13. “Conhecimento de si e linguagem interior. Agostinho, João Damasceno e Avicena 
na Scientia libri de anima de Pedro Hispano Portugalense”, em Luis Alberto DE 
BONI (Org.), A recepção do pensamento greco-romano, árabe e judaico pelo Oci-
dente medieval (Filosofia), EDIPUCRS, Porto Alegre 2003, p. 301-317. 

14. “O papa João XXI e a ciência do seu tempo”, em Manuel Cadafaz de MATOS  
(coord.), A apologia do latim. In honorem Dr. Miguel Pinto de Meneses (1917-
2002), vol. I, Ed. Távola Redonda, Lisboa 2005, p. 129-171 (cfr. acima texto 10). 

15. “O médico, teólogo e tradutor Afonso de Dinis de Lisboa (†1352)”, inédito.
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Martinho de Braga e a compreensão da natureza  
na Alta Idade Média (séc. VI):  

símbolos da fé contra a idolatria dos rústicos 
 

A correção dos rústicos (De correctione rusticorum) de Martinho, bispo de Dume e 
depois arcebispo de Braga, foi escrita por volta de 572-574. É um curto opúsculo de 19 
parágrafos que continua a despertar grande interesse como fonte para o estudo de um 
diversificado conjunto de questões, chamando a atenção para a posição singular do seu 
autor na cultura peninsular do século VI.1 

No De correctione o pensamento e a ação pastoral de Martinho emergem, numa zo-
na periférica do mundo romano, em contraponto a uma multiforme religiosidade popu-
lar latino, que aliás se encontrava em definitivo processo de desagregação antes mesmo 
de ter penetrado de modo profundo nesta região. Apesar da escassez de do- 
cumentação, a situação história e sociológica da Galécia do século VI tem interesse 
particular por ser contexto de estabelecimento de uma nova religião, processo a que este 
texto dá um colorido particular, enquanto iniciativa de um homem letrado que se dirige 
àqueles a quem quer mostrar a imperfeição e os erros das suas antigas crenças. Dirigin-
do-se a “rústicos” fala-lhes, segundo as suas palavras, em “discurso rústico” e com uma 
narração breve e sugestiva que lhes seja compreensível. Os onze manus- 
critos medievais e algumas edições modernas, que culminam com a edição crítica de 
Claude Barlow,2 atestam o interesse que a obra suscita nos séculos seguintes. A reavali-
ação da tradição manuscrita e respectivas variantes fundamentam a revisão do texto 
dado por Barlow, em duas edições críticas recentes, por Mario Naldini3 e por Aires 
                             
1  Um atualizado conspecto das edições, estudos e problemas sobre Martinho de Braga pode ler-se no capítulo IX 

da obra de Pio G. Alves de SOUSA, Patrologia galaico-lusitana, Universidade Católica Editora, Lisboa 2001,  
p. 85-127. 

2  C. W. BARLOW (ed.), Martini Episcopi Bracarensis Opera Omnia (Papers and monographs of the American 
Academy in Rome, 12), Yale University Press, New Haven 1950, cfr. p. 183-203; sobre os manuscritos cfr. p. 
168-174. É esta edição completa que se encontra agora publicada na Patrologia latina, Supplementum, vol. IV 
(col. 1295-1403) ed. A. HAMANN, Paris 1958. Uma versão eletrônica dos textos latinos da edição BARLOW está 
disponível em: http://freespace.virgin.net/angus.graham/Braga.htm (inclui uma tradução para inglês do De cor-
rectione por Angus GRAHAM, 2001). Os textos foram traduzidos na íntegra para castelhano em Martin de Bra-
ga, Obras completas, versión y notas Ursicino DOMINGUEZ DEL VAL (Corpus patristicum hispanum) Fundación 
Universitária Española, Madrid 1990 (De correct. nas p. 145-153. Uma parte da obra, incluindo o De correctio-
ne, foi traduzida e editada com o texto latino de BARLOW defronte em São Martinho de Dume, Opúsculos mo-
rais, introd. e trad. Maria de Lourdes Sirgado GANHO – L.M.V. BERNARDO – A.B. FERREIRA – R.J.G. SOUSA 
(Pensamento português), INCM, Lisboa 1998. Outra tradução para português, com texto da edição Barlow de-
fronte, pode ler-se em Martinho de Dume, “Texto sobre crendices, ontem”, trad. de Manuel Justino MACIEL. in 
Arquivo Histórico Dominicano Português, IV/2 (1989) 309-320; também se inclui uma tradução no estudo em 
que se reivindica a origem romena de Martinho: G.I. SERBAN, “Martinho de Dume, antigo escritor romeno” [em 
romeno no original], in Mitropolia Banatului (Revista oficiala a Archiepiscopiei Timisoarei si Caransebesului si 
a Episcopei Aradului, Timisoara) 39 (1989) 47-60. 

3  Martino di Braga, Contro le superstizioni – Cathechesi al popolo. De correctione rusticorum, a cura di M. 
NALDINI (Biblioteca Patristica 19), Nardini editore, Firenze 1991. Detectam-se três orientações no comentário 
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Augusto Nascimento,4 ambas acompanhadas de tradução e de diversos estudos, que pela 
respectiva qualidade e rigor assinalam a renovação dos estudos martinianos em novas 
bases.5 

Os testemunhos do latim popular da alta Idade Média são raros, por isso a intenção 
explícita de Martinho de fazer uso de um sermo rusticus (§ 1) tem feito incidir sobre a 
obra a atenção de filólogos, lingüistas e latinistas. Recentemente, Carmen Codoñer Me- 
rino contesta que o De correctione seja em sermo rusticus, apesar das palavras mesmas de 
Martinho.6 Por outro lado, Enza Colona, assumindo que o sermo rusticus é de fato carac-
terístico da obra, vê no seu uso não uma tradução de terminologia para língua vul- 
gar ou bárbara, mas sim um recurso retórico para ganhar a atenção e a cumplicidade dos 
ouvintes usando uma linguagem a eles acessível.7 O tema tem tanto mais interesse quanto 
Naldini, por exemplo, usa precisamente o sermo rusticus como critério de edição do texto 
latino: quando, para um dado termo, a tradição manuscrita atesta mais do que uma varian-
te, opta sempre pela de maior “rusticidade”, porque essa ser uma característica determi-
nante do De correctione.8 Como qualquer outro critério de colação de manuscritos, este 
também é falível, mas apresenta a grande vantagem de estar em acordo com a intenção 
expressa do autor, embora esta não seja avaliada por todos do mesmo modo e não seja 
claro, afinal, quem são estes “rústicos” e o que pensam. 

* 
O De correctione rusticorum, cujo título, dado pela tradição e pelos editores,9 tem ti-

do várias traduções, consoante a tônica a colocar ou no modo (correctio) ou nos destinatá-

                             
(p. 79-123) que segue o texto de Martinho frase a frase, e muitas vezes palavra a palavra: 1º) dilucidação filoló-
gica e lingüística da terminologia usada, com grande atenção aos vulgarismos, à evolução do latim e às formas 
características do latim cristão; 2º) explicação e contextualização do conteúdo doutrinal, com particular atenção 
aos aspectos teológicos e eclesiológicos; 3º) identificação das fontes doutrinais e explicação etno-histórica das 
superstições, adivinhações, encantações, malefícios, sortilégios reportados por Martinho. O volume encerra com 
três índices: dos passos bíblicos, de temas e assuntos mais importantes, e o exaustivo de nomes e palavras do 
texto (141-154). A inclusão deste índice mostra o claro interesse do autor pelos aspectos lingüísticos do texto 
martiniano, também atestado pela introdução e pelas amplas análises do comentário. A atenção dada por NAL-
DINI aos vulgarismos lingüísticos, a um estilo simples e popular, às formas da religiosidade popular e à intenção 
pastoral da obra explicam o subtítulo que escolheu: “Catequeses ao povo”. 

4  Martinho de Braga, Instrução pastoral sobre superstições populares. De correctione rusticorum, ed. trad. e 
coment. Aires Augusto NASCIMENTO, colab. Maria João V. BRANCO (Medievalia 11), Cosmos, Lisboa 1997. 
Esta edição crítica do texto latino, com tradução defronte, baseia-se em nova recensão dos manuscritos, cujas 
variantes são mais exaustivamente assinaladas que em BARLOW. O texto é precedido de uma longa introdução 
onde se insere Martinho no seu tempo e a obra no contexto das sua ação, sendo a obra abordada através da sua 
construção e intencionalidade, com o conteúdo (com destaque para o binômio “sermo rusticus” e “supersti-
ções”) colocado em confronto com a cultura na Galécia do século VI. Antes da análise da tradição manuscrita é 
tratada a questão da simplicitas do discurso, intencionalmente dirigido aos “rústicos”. As notas de comentário à 
tradução, para lá da atenção às fontes literárias de Martinho, dilucidam em particular aspectos lingüístico-
literários, históricos, escriturísticos e etnológicos das práticas nele censuradas. Esta interpretação explica a pará-
frase do título dado pela tradição (De correctione rusticorum) acentuando o caráter pastoral do texto contra as 
superstições, embora por diversas vezes o autor reduza a importância doutrinal deste elemento. 

5  Edição bilíngüe latim-galego por José Eduardo LÓPEZ PEREIRA, Cultura, Relixión e Supersticións na Galicia Sueva  
Martiño de Braga De correctione rusticorum’ (Monografías 39), Universidade da Coruña, La Coruña 1996. 

6  C. CODOÑER MERINO, “Rasgos configuradores de un estilo popular”, in Serta Philologica F. Lázaro Carreter 
natalem diem sexagesimum celebranti dicata, Cátedra, Madrid 1983, p. 109-118. 

7  E. COLONA, “Il sermo rusticus di Martino di Braga” in Invigilata lucernis (Rivista dell’Istituto di latino 
dell’Università di Bari) 13-14 (1991-92) 121-147; no mesmo sentido A.A. NASCIMENTO, ed. cit., p. 50, que in-
terpreta a evocação do rusticus sermo como modo da captatio benevolentiae. 

8  Ed. cit., p. 37. 
9  Ver os diferentes nomes dados à obra pelos manuscritos, no aparato das ed. Barlow (p. 183) e Nascimento  

(p. 129), que também esclarece que o título tradicional se baseia no Breviário bracarense de D. Rodrigo da  
Cunha, de 1634 (cfr. também n. 1 da p. 147). 
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rios (os rustici), é atravessado pela tensão sagrado/profano. Martinho prega a exorcização, 
melhor a des-demonização, da natureza, cujo poder mágico ou encantatório quer mostrar 
como enganador e vão, transferindo o sagrado para o transcendente, identificado também 
como fundamento do sentido da vida humana. A estratégia de Martinho não é destruir a 
religiosidade popular, é mostrar que ela está mal orientada, que é uma submissão a certos e 
falsos ídolos, devendo sim submeter-se a verdadeiros símbolos. Por isso insiste na apropria-
ção cristã da crença, dando outro sentido à vida humana, quer ao nível do quotidiano (divi-
são e ritmo do tempo, designação dos dias), quer ao nível individual (responsabilidade pes-
soal e fuga ao crime), quer ao nível moral (opção ou pelo bem ou pelo mal), quer ao nível 
histórico e escatológico (compreensão da origem, vivência e destino do homem). Depreen-
de-se da argumentação martiniana que todo o ato deve ser moralmente justificado, porque 
nada é profano, mas também nada na natureza é o divino, apesar de tudo resultar da criação 
divina. Daí considerar que toda a adoração de seres criados seja obra diabólica, isto, é errada 
ou destituída de sentido. A intenção pastoral e religiosa impõe-se a todas as considerações 
que se pretendam fazer e por isso, deve orientar a interpretação da obra. 

O De correctione reúne de fato dois gêneros literários distintos: a carta e o sermão.10 
Começa com uma carta de envio onde Martinho de Dume se dirige e responde a Polêmio, 
bispo de Astorga, que lhe teria pessoalmente solicitado instruções sobre o modo de corri-
gir as opiniões dos rústicos (pro castigatione rusticorum). E aqui Martinho diz-nos exa-
tamente quem são estes rústicos, precisamente “aqueles que continuam presos à antiga 
superstição dos pagãos e prestam culto de veneração mais aos demônios que a Deus”.11 
Feita a identificação, Martinho diz que escreverá a Polêmio “algumas coisas sobre a ori-
gem dos ídolos e das suas perversidades ou pouco do muito ‘que haveria a dizer’”.12 Na 
primeira utilização do termo fica claro que estes “rústicos” não são identificados com 
“gente do campo”,13 são antes os que permanecem na “antiga superstição dos pagãos”, ou 
seja os renitentes a adotar o cristianismo ou que o tinham mesmo abandonado, sejam ur-
banos ou camponeses, perfilhando certos cultos vistos por Martinho como demoníacos. 
Numa palavra, são os que não estão ainda cultivados pela nova fé e que é necessário con-
verter, corrigir. E são também os que tendo aderido ao cristianismo regressaram aos cultos 
supersticiosos, cometendo assim uma falta ainda mais grave.14 No final da carta-prefácio, 
Martinho usará de novo o termo “rústico”, associando-o agora à finalidade e conteúdo do 
texto, o que tem orientado boa parte das interpretações, que, para compreender o sentido 
de “rústicos”, não dão a devida atenção à frase de abertura da carta. Aquele objetivo pas-
toral e apologético, justifica-se Martinho perante Polêmio, exige que se tomem apenas 
alguns momentos na narração de uma história muito diversificada,15 que começa com a 

                             
10  O que explica que a tradição manuscrita a intitule ora Epistola (manuscritos K, P), ora Sermo (B, C), enquanto outros 

manuscritos resolvem a questão dando apenas o título Dicta Martini (S, G) ou Tractatus sancti Martini (O, T). 
11  “[...] pro castigatione rusticorum, qui adhuc pristina paganorum superstitione detenti cultum venerationis plus 

daemonis quam deo persolvunt”, Martinho, De correctione, § 1. 
12  “aliqua de origine idolorum et sceleribus ipsorum vel pauca de multis ad te scripta dirigerem”, Martinho,  

De correctione, § 1. 
13  Por exemplo, Agostinho de Hipona no De catechizandis rudibus 16, 24, fala precisamente dos “rústicos”, não 

do campo mas da cidade, para se referir àqueles que pretendem preparar-se para aderir ao cristianismo. Quer is-
to dizer que em alguns casos registrados na literatura cristã antiga “rústico” pode opor-se a “cristão”, porque 
aquele é o que não partilha o credo ou o culto cristãos, ou se prepara para aderir a eles. 

14  Estes são severamente repreendidos no § 16, mas em diversos outros pontos Martinho tem como destinatários 
do seu sermão estes que já esqueceram o que ouviram (cfr. § 2). 

15  Esta ideia será ainda mais concretizada logo após a carta, já quando se dirige aos “filii karissimi”, para confes-
sar que a narração das Escrituras (divinas scripturas) é longa e, por isso, para que os que ouvem retenham al-
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origem do mundo (como se verá depois, é aí que têm origem os ídolos pagãos), para assim 
poder abreviar nessa selva de fatos “com o discurso conciso de breve compêndio e prepa-
rar um alimento rústico num sermão rústico”.16 A expressão “rustico sermone” é sempre 
traduzida por algo como “em linguagem rústica”,17 querendo assim indicar-se que Marti-
nho vai optar por um vocabulário e uma doutrinação simples, compreensíveis para o seu 
auditório.18 Em geral Martinho usa o termo sermo e suas formas com o sentido de discur-
so proferido e não de linguagem no sentido de palavra a usar:19 cfr. Sententiae patrum 
Aegyptiorum §§ 12, 25, 39, 109; Exhortatio humilitatis § 2 (2); De ira, § 2, 5; Formula 
vitae honestae §§ 2, 4 (sobre a continência, com usos contrastados de verba e sermones, 
de iuditio e sermo, de sermo e loquacitas); De Pascha (agora considerado apócrifo), § 1. 
Nos Capitula Martini, sermo refere-se precisamente à necessidade de o bispo verificar se 
o novo bispo tem formação literária para pregar: “si in sermone et fide et in spituali vita 
edoctus est” (§ 1, ed. Barlow, p. 124). 

A interpretação tradicional da expressão sermo rusticus como “linguagem ou dis- 
curso rústico”, foi introduzida por Caspari, depois seguido pela generalidade dos intér- 
pretes, traduzindo “sermo” como “linguagem”. Caspari distinguia entre a linguagem 
agramatical dos iletrados e o latim simples das classes educadas e que seria o aqui usado 
por Martinho.20 Mas, não poderá a expressão querer dizer algo mais literal? A expressão 
adquire outro sentido será interpretada de outro modo se traduzimos “sermo” apenas por 
“sermão”, o que é também avalizado pelo gênero literário em que a narração doutrinal se 
desenvolverá. Isto é, Martinho propõe-se falar aos rústicos (ou seja, os que seguem “a 
antiga superstição dos pagãos”), fazendo-lhes um discurso ou sermão rústico,21 ou seja 
usando precisamente o gênero de símbolos em que aqueles crêem (o “cibum rusticum” 
que lhes vai dar), mas para lhes mostrar os erros que aí se escondem e como é necessário 
                             

guma coisa na memória, ser-lhes-ão transmitidas poucas de entre muitas coisas (pauca de pluribus), cfr. Marti-
nho, De correctione, § 2. 

16  “[...] necesse me fuit ingentem praeteritorum temporum gestorumque silvam breviato tenuis compendii sermone 
contingere et cibum rusticis rustico sermone condire”, Martinho, De correctione, § 1. 

17  A.A. NASCIMENTO, trad. cit , p. 107; “com uma linguagem rústica” trad. M L.S. GANHO – A.B. FERREIRA, São Marti-
nho de Dume, Opúsculos morais, cit , p. 93; “with plain words”, trad. de A. GRAHAM cit. na n. 2; “con un linguaggio 
semplice”, trad. M. NALDINI, cit., p. 43; “con estilo sencillo”, trad. U. DOMINGUEZ DEL VAL, em Martin de Braga, 
Obras completas (Corpus patristicum hispanum), Fundación Universitária Española, Madrid 1990, p. 145. 

18  Cfr. por exemplo os estudos citados atrás nas notas 6 e 7. 
19  Excluíram-se apenas as 2 citações bíblicas onde o termo ocorre. 
20  C.B. CASPARI, Martin von Bracara’s Schrift De correctione rusticorum, Christiania 1882, p. XCII-XCIII e os 

autores aduzidos por BARLOW, ed. cit. (p. 160-161), dos quais discorda no que se fere ao uso de um latim gra-
maticalmente correto, acentuando que Martinho usa deliberadamente vulgarismos para tornar os seu discurso 
mais apelativo para os ouvidos daqueles a quem se dirige (cfr. p. 161-162). Cfr. as palavras de Stephen 
MCKENNA: “The ‘peasant language’ means the simple, popular style, as distinct from the elegant style affected 
at the time, which Martin sometimes used in his other writings. The racial origin of the country audience cannot 
be determined, since many of the superstitions which Martin censured were common to the Roman, the Celtic-
Iberian, and the Germanic paganism”, S. MCKENNA, Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of 
the Visigothic Kingdom, Catholic University of America Press, 1938, p. 87, a obra é agora consultável on-line: 
http://libro.uca.edu/mckenna/paganism.htm. 

21  Sermo, com o sentido de sermão, está atestado no latim cristão clássico, por exemplo em Agostinho de Hipona 
(A. BLAISE, Dictionnaire Latin-Français des auteurs chrétiens, rev. H. CHIRAT, Ed. Brepols, Turnhout 1966, 
s.v.). Cfr. exemplos na dicionarística: C. du Fresne (Du Cange), Glossarium mediae ei infimae latinitatis, ed. 
nova L. Favre, Niort 1886, vol. VII, s.v., nr. 2: “Sermo, Homilia, concio apud populum in Ecclesia, nostris Ser-
mon”, remetendo também para Agostinho e outras atestações medievais; F. NIERMEYER, Mediae latinitatis lexi-
con minus, E.J. Brill, Leiden 1976, p. 961, s.v., nr. 5, que atesta um édito de 585 onde “sermo” tem justamente o 
sentido de “homilia”, “harenga”. Ver também A. BLAISE., Le vocabulaire latin des principaux thèmes litur-
giques, Brepols, Turnhout 1966, p. 302 (§ 170): “Quand on parle d’un confesseur, sermo peut désigner, non la 
parole de Dieu, qu’il préche, mais sa propre éloquence”, a que acrescenta em n. 4: “Sermo désigne aussi un 
sermon, une homélie familière, et non un discours d’apparat”. 
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que entendam essas mesmas coisas de uma outra maneira. Como evangelizador experien-
te, Martinho quer catequizar no terreno mesmo pisado pelos que catequiza, não apenas 
quanto à sua linguagem, mas sobretudo substituindo as suas crenças por outras, proveni-
entes da revelação bíblica e que por isso considera fundamentadas. A aceitar-se a interpre-
tação aqui proposta não faz pois sentido analisar a obra de Martinho em busca do possível 
latim popular ou rural que aí deveria estar vertido e que de fato não tem sido encontrado. 
Deve antes procurar-se o jogo de simulcros e contraposições que Martinho estabelece 
entre “símbolos supersticiosos” e “símbolos da fé revelada”. O sermão não é um exercício 
descritivo de práticas populares, mas usa o impulso destas para estabelecer, com a espera-
da adesão do seu auditório, um modo de sobreposição, transferência e substituição em que 
a fé cristã vai ocupar o espaço da crença nas superstições que, segundo Martinho, o rústico 
deve abandonar. 

É exatamente apontando para o sentido de cultores de crenças supersticiosas, por-
que atribuem a muitos deuses características que são apenas próprias da natureza, que o 
termo “rusticus” nos aparece mais duas vezes no sermão:22 

Eis quais foram naquele tempo estes homens perdidos, aos quais, pelas suas invenções, 
os ignorantes e rústicos honravam pessimamente e cujos nomes [i.e os nomes dos deuses 
romanos, cfr. § 7] os demônios puseram a si mesmos, para que eles próprios fossem 
adorados como deuses e lhes oferecessem sacrifícios e imitassem as ações daqueles 
mesmos cujos nomes invocavam (§ 8). 

Aqui os “rústicos e ignorantes” são sem margem para dúvida identificados com os 
seguidores do politeísmo romano. Pouco mais à frente surge precisamente a mesma 
expressão para identificar aqueles que fazem uma divisão do ano para estar de acordo 
com hábitos pagãos e não com o ritmo astronômico do sol: 

Do mesmo modo, um outro erro se insinuou nos ignorantes e rústicos, que consideram 
que o início do ano ocorre nas calendas de janeiro, o que é totalmente falso (§ 10). 

Os rústicos são, então, os que partilham as superstições e os cultos pagãos e por isso 
ignoram uma verdade sobre a natureza e sobre a história dos homens que está acima 
deles. Também nestas ocorrências os rústicos não parecem ser apenas os que vivem no e 
do campo. Ou seja, “rusticus” tem o sentido original de “paganus”,23 os que vivem no 
campo, mas acumulando o significado que desde há séculos era dado a este termo para 
apontar os que não seguiam a fé cristã cultuando os deuses do panteão romano ou das 
múltiplas religiões que individualizam as regiões rurais e as cidades do impérios, mas 
que se acumulam e sobrepõem sobretudo na capital. Os rústicos não são literalmente os 
que vivem no e do campo, são os que perfilham cultos que divinizam a natureza e as 
suas manifestações, aos quais são contrapostos os símbolos da fé que apontam o sobre-
natural como único lugar do divino. A uma mesma conclusão nos pode conduzir a in-
terpretação da estrutura e do conteúdo do sermão. 

A breve carta ocupa apenas o primeiro parágrafo do texto e permite também situar a 
sua composição após o segundo concílio Bracarense (572), promovido por Martinho e 

                             
22  Na enumeração dos que aspiram à jactância ou vanglória, “[...] hoc urbani, hoc rustici [...]. Rustici urbanos 

videri se gestiunt (os urbanos, os rústicos [...]. Os rústicos gostam de ser considerados urbanos)”, Martinho usa 
aqui a designação “rústicos” em oposição a “urbanos”, cfr. Pro repelenda jactantia § 2 (ed. BARLOW, p. 70).  
O termo “rusticus” não surge mais vezes nas obras de Martinho. 

23  Cfr. os dicionários. 
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no qual participou Polêmio.24 Pode ter sido nesse contexto que endereçou ao metropoli-
ta o pedido de instruções sobre o modo de concretização pastoral dos cânones do Concí-
lio,25 o primeiro dos quais previa justamente que o bispo visitasse a sua diocese e que, 
nos vinte dias que antecedem a Páscoa, aos catecúmenos fosse ensinado o símbolo da fé 
(cathecumeni doceantur symbolum) que começa “Creio em Deus Pai onipotente”.26 
Ainda o mesmo cânone explicava que no dia seguinte após ter ministrado esse ensino, o 
bispo convocasse o povo (plebe) dessa igreja para lhe ser ensinado “que evitem os erros 
dos ídolos (errores idolorum), ou diversos crimes, isto é, o homicídio, o adultério, o 
perjúrio, o falso testemunho e restantes pecados mortais”.27 Todo o restante texto de 
resposta a Polêmio pode perfeitamente ser lido como uma concretização deste cânone. 
O texto prossegue já não sob a forma de carta, mas sim de um sermão,28 dirigido aos 
fiéis, passando da segunda para a terceira pessoa, como se constata pela exortação ini- 
cial, organizada segundo os preceitos e os topoi da retórica clássica:29 “Desejamos, 
filhos caríssimos, anunciar-vos em nome do Senhor aquilo que não ouvistes ou se ou-
vistes já destes ao esquecimento. Suplicamos por isso o vosso amor (caritate), para que 
escuteis atentamente o que será dito para vossa salvação” (§ 2). 

Martinho, responde ao pedido de Polêmio e prega ao povo procurando, como diz na 
carta introdutória, compreender “a origem destes ídolos invejosos e suas depravações”  
(de origine idolorum et sceleribus ipsorum), centrando-se apenas em algumas questões, 
para maior eficácia junto dos ouvintes e recorrendo à autoridade da Divina Escritura.30  
A idolatria e os crimes denunciados pelo cânone conciliar deverão portanto ocupar o 
centro do sermão, que se ocupa de poucas coisas, sem a densidade da Escritura, porque 
Martinho sabe que falará de algo que os seus ouvintes poderão nunca ter ouvido antes 
ou já esqueceram (§ 2), o que indicia a consciência de um auditório de adesão instável 
ao cristianismo, nada ou pouco cristianizado ou em regresso a antigos cultos. 

                             
24  Polêmio é o décimo primeiro bispo subscritor dos Cânones deste concílio, estando no grupo dos do sínodo de 

Lugo, cfr. edição BARLOW, p. 123. 
25  Embora essa hipótese ainda não tenha sido explorada, parece mais improvável que seja o Cânone I a recolher o 

sentido da ação pastoral e do sermão de Martinho (em abono desta possibilidade, note-se que os preceitos deste 
cânone são um pouco mais vastos que o conteúdo do sermão de Martinho). 

26  Sobre o Credo como símbolo de fé, e as suas múltiplas variantes e interpretações, ver em particular a mais 
recente edição de H. Denzinger (ed.), Enchiridion symbolorum  definitionum et declarationum de rebus fidei et 
morum, edizione bilingue a cura di P. Hünermann (Strumenti), EDB, Bologna 2000 (3ª ed). 

27  Concilium Bracarense secundum duodecim episcoporum, ed. BARLOW, p. 118-119. Pelo menos desde a edição 
de C.B. CASPARI, Martin von Bracara’s Schrift De correctione rusticorum, ed. cit., p. LXXXIX, tem sido esta-
belecida a ligação entre o De correctione e o II concílio bracarense, cfr. por exemplo, ed. BARLOW (introd., p. 
159), ed. NALDINI (introd., p. 19-20), ed. NASCIMENTO (introd., p. 34-35, 48). Também A.A. NASCIMENTO 
chamou a atenção para a proximidade com certas determinações constantes nos chamados Capitula Martini 71 
a 78, cfr. ed. cit., p. 44. Também A.A. NASCIMENTO (“A ‘religião dos rústicos’”, em Religiões da Lusitânia. 
Saxa loquuntur, Ministério da Cultura-Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa 2002, p. 323-332, cfr. p. 326a), 
explicitou a coincidência entre os cânones 71-75 dos Capitula Martini (e não os cânones do II Concílio de Bra-
ga, como o autor aqui refere, sendo que estes são apenas 10). 

28  A natureza homiliética do texto detecta-se na função retórica dos seus primeiro e último parágrafos (§§ 2 e 19), 
mas sobretudo na constante admoestação e exortação aos destinatários. Para Jean Longère o texto é característi-
co da predicação da alta Idade Média (cfr. J. LONGÈRE. La prédication médiévale, Études augustiniennes, Paris 
1983, p. 53). 

29  António Fontán, como outros, chamou a atenção para o fato de no De correctione, mas também em outras obras 
de Martinho, haver “una ordenación sistemática de los asuntos tratados y una distribución de estos que observa 
las normas de la retórica para la organización del discurso”, A. Fontán, “Matin de Braga, un testigo de la tradi-
ción clásica y cristiana”, Anuario de estudios medievales, 9 (1974-1979) 331-341. 

30  Cfr. o índice escriturístico na ed. NALDINI, p. 135-136. 
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Sobre o De correctione foi recentemente afirmado que “a leitura atenta do do- 
cumento revela-nos que a sucessão dos assuntos não tem ordem aparente ou escala de 
valores”.31 Pelo contrário, o curto opúsculo é de uma organização cuidada. Em primeiro 
lugar, do ponto de vista literário e retórico, não só pela distinção entre carta e sermão, 
mas sobretudo pela organização deste em exortação § 2; desenvolvimento doutrinal  
§§ 3-18; oração final § 19.32 Se se pretender ver no sermão um inquérito sociológico ou 
etnográfico de hábitos e costumes, talvez se possa dizer que é desordenado ou incom- 
pleto, mas não podemos concluir da mesma maneira se nos ativermos à intencionalidade 
do autor que na sua peça oratória visa a eficácia parenética, transmitindo aos ouvintes 
uma interpretação “dos tempos e dos fatos passados” (cfr. § 1), dando lição para um 
futuro outro que traga “a salvação” dos que escutam (cfr. § 2). Lido assim, podemos 
encontrar no núcleo do sermão uma escala de três momentos em torno da condição 
humana: I. arqueologia do mal, da idolatria e das superstições (§§ 3-12); II. Cristo, 
promessa de salvação (§ 13); III. ideais e limites da vida terrena e o seu fim na vida 
futura: teologia batismal e escatologia (§§ 14-18). A cristologia, que é resumida em 
apenas um parágrafo, ocupa o centro geométrico do opúsculo, prolongando-se temati- 
camente na teologia batismal depois desenvolvida. Esta organização do discurso permi- 
te a Martinho articular e compaginar a supressão da idolatria e do mal com a esperança 
na felicidade eterna. É assim que uma natureza plena de demônios e arbitrária é substi-
tuída por uma natureza símbolo dotada de regularidade e moral. 

Do ponto de vista doutrinal, Martinho não necessita de teorizar ou fundamentar as 
suas afirmações (nem isso lhe pareceria útil para aqueles a quem se dirige), bastam-lhe 
as decisões conciliares os símbolos da fé já em uso canônico para com eles formar uma 
moral para a vida quotidiana,33 que deve assentar na idéia mais forte de uma separação 
entre o divino e o terreno, permanecendo aquele uma aspiração, inapropriável mesmo 
para o anjo. Martinho declara como impossível que o anjo, o homem, ou a natureza 
sejam em si mesmo deuses, e por isso não podem ser objeto de culto ou veneração. Está 
aqui a razão do corte com os rústicos, os que seguem a superstição própria dos pagãos. 
Há uma idéia organizadora que fundamenta toda a argumentação contra as superstições: 
considerar como divino algo da natureza, seja uma fonte, um cruzamento de caminhos 
ou os dias da semana, é um erro porque é tomar como causa aquilo que de fato é causa-
do. Para Martinho trata-se pois de criticar e corrigir práticas que tomam o mundo criado 
(que é apenas efeito e expressão do poder criador de Deus) como a própria divindade. 
Martinho não aceita que, por ignorância, aquilo que é criação de Deus (e portanto, “teo-

                             
31  Ana M.C. JORGE, “Do combate contra o paganismo ao controlo das ‘superstições’, História religiosa de Portu-

gal, vol. I, Círculo de Leitores, Lisboa 2000, p. 22. 
32  Veja-se por exemplo a ordenação proposta por A.A. NASCIMENTO, segundo o modelo da oratória clássica, em 

exordium (§ 1), narratio (§§ 3-7), confirmatio (§§ 8-14), refutatio (§§ 15-17), peroratio/exortatio (§ 18), epilo-
gum (§ 19), ed. cit., p. 42. Já Manlio SIMONETTI prefere dividi-lo em duas partes: na primeira (§§ 2-14) expõe-
se a história da salvação, enquanto a segunda parte (§§ 15-19), “de forte conteúdo parenético”, assenta na recor-
dação do rito batismal, M. SIMONETTI, La produzione letteraria latina fra romani e barbari (sec. V-VIII) (Sus-
sidi patristici, 3), Istituto patristico Augustinianum, Roma 1986, p. 162. Stephen MCKENNA propusera já uma 
estrutura bipartida, com um tema coordenador: “The sermon, which consists of eighteen chapters, is made up of 
two principal parts: the didactic, from chapter two to thirteen, and the exhortatory, from chapter fourteen to 
eighteen. Martin places the principal emphasis upon the instruction of the people. He believed that the cause of 
idolatry was not malice, but ignorance. [...] Throughout the sermon Martin constantly emphasizes ignorance as 
the cause of idolatry”, S. MCKENNA, Paganism and Pagan Survivals in Spain, cit., p. 87. 

33  “Não são efetivamente relevantes dados doutrinais que não vão além de uma teologia comum, e não fazem parte 
de uma posição própria de autor”, A.A. NASCIMENTO, introd. à ed. cit., p. 45. 
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fania”, conceito que não usa) seja venerado como tendo poder causador divino,  
o que, se o neologismo fosse permitido, reduziria Deus a uma “physeofania” plura- 
lizadora, isto é múltiplos produtos do poder da natureza (cfr. § 6, citado mais abaixo).  
O objetivo central do De correctione rusticorum é explicar e corrigir o absurdo do que 
Martinho parece entender como erro de compreensão da essência do divino, que é tam-
bém um erro moral, uma vez que condiciona em direção errada a prática quotidiana, 
abandonada à arbitrariedade da ausência de norma, que ainda o mesmo cânone primeiro 
do II Concílio Bracarense quer combater, ao dar como tarefa ao bispo que ensine aos 
fiéis que “não queiram que lhes façam o que eles fazem aos demais e que creiam na 
ressurreição de todos os homens e no dia do juízo final, no qual cada um receberá se-
gundo as suas obras”.34 

Martinho, homem culto e evangelizador voluntarioso, para tratar de um assunto tão 
complexo, e pressente-se que premente para a época, optou por captar a benevolência 
do auditório com uma narração depurada e direta em passando pelos tópicos das crenças 
desarticuladas dos “rústicos” para com mais eficácia fazer um contraponto “com o ali-
mento do rústico” e atingir o seu auditório (“silvam breviato tenuis compendii sermone 
contingere et cibum rusticis rustico sermone condire”, § 1). Vejamos então como Mar-
tinho desenvolve o seu discurso. 

A explicação de todo o bem e todo o mal é pois reconduzida à sua origem ou causa. 
As fontes bíblicas e também a demonologia cristã antiga combinam-se numa impressiva 
narrativa cujo ponto de partida é a criação, passando de imediato à queda do anjo, mo- 
vido pela inveja, que com o seu exército de cúmplices é origem de todo o mal e por isso 
de todas as tentações e superstições.35 É porque querem substituir Deus que as hordas de 
demônios usam todos os estratagemas para capturar a atenção e a ação humanas.  
A mesma inveja fez cair o homem, cuja descendência esqueceu o seu criador, provo-
cando a ira de Deus que enviou o dilúvio “para reparar a espécie humana” (§ 5). Tam-
bém a descendência de Noé voltou a esquecer Deus e começou a adorar as criaturas 
(“coeperunt, dimisso creatore, colere creature”, § 6). Está pois aqui a identificação da 
origem das superstições: esquecimento de Deus e adoração das criaturas: “uns adora-
vam o sol, outros a lua ou as estrelas, outros o fogo, outros a água profunda ou os ma-
nanciais, acreditando que todas estas coisas não tinham sido criadas por Deus para uso 
dos homens, mas que tendo nascido por si mesmas eram deuses” (§ 6). Nos parágrafos 
seguintes (§§ 7-12) Martinho explica como “o diabo ou os seus ministros, os demônios 
que caíram do céu” (§ 7), persuadiram e conduziram os homens ignorantes e rústicos a 
todo o tipo de erros, crenças e adorações supersticiosas. O panteão romano, com o seu 
cortejo de deuses disseminados pela natureza é severamente reduzido a um conjunto de 
superstições tolas e injustificadas (§§ 7-8), Também a semana da criação mostra como é 
estulta e abusiva a designação pagã dos dias e da divisão do ano e das superstições a 
eles ligados (§§ 9-11). A mesma severidade se ouve contra as adivinhações e os pressá-
                             
34  Concilium Bracarense secundum, ed. BARLOW, p. 119. 
35  O combate das superstições é um tópico central da pastoral cristã dos séculos IV-VI. A obra de Agostinho 

desempenha aí um particular papel, cfr. M.E. GIL EGEA, “De augurios y sortilegios. La labor pastoral de San 
Agustín frente a la superstitio de sus fieles”, in Vescovi e pastori in epoca teodosiana. In occasione del XVI 
centenario della consacrazione episcopale di S. Agostino, 396-1996  XXV incontro di studiosi dell’antichità 
cristiana, Roma, 8-11 maggio 1996 (Studia ephemeridis “Augustinianum”, 58), Institutum Patristicum Augusti-
nianum, Roma 1997, vol. 2, p. 703-718. Tem sido estabelecida a ligação entre o sermão de Martinho e o De ca-
techizandis rudibus de Agostinho, cfr. introd. de A.A. NASCIMENTO, ed. cit, p. 40, que também assinala o que 
distingue as duas obras. 



 

  Martinho de Braga e a compreensão da natureza na Alta Idade Média (séc. VI): 21 

gios, apoiada numa justificação teológica da esperança: “Deus não deu ao homem o 
poder de conhecer o futuro, para que, vivendo sempre no temor de Deus, dele espere 
orientação e auxílio para a sua vida” (§ 12). Vendo-o caído na miséria destas adorações 
supersticiosas, Deus fez-se carne para regenerar os homens, trazendo-lhes a salvação 
pelo batismo para que se afastassem “das obras más, isto é dos ídolos, do homicídio, do 
roubo, do perjúrio, da fornicação e que não fizessem aos outros o que não queriam que a 
eles fosse feito” (§ 13). A linear cristologia martiniana liga-se diretamente à escatologia 
(§ 14) que ocupará o centro do sermão até ao seu final. Aqui, Martinho demora-se na 
apologia e justificação da liturgia batismal,36 pacto interior com Deus, renúncia adulta e 
voluntária ao diabo que é simultaneamente profissão de fé (credo) na trindade divina e 
esperança na ressurreição da carne e na vida eterna, após o fim dos séculos (§ 15). Cau-
telosamente, Martinho adverte para o perigo e a gravidade do regresso às superstições 
após o batismo, propondo uma teologia do ritual como signo, distinguindo entre os 
rituais encantatórios que relevam da superstição pagã (signa diaboli), e os rituais do 
crente (signum crucis, batismo, benzer-se, orar), que são testemunho de fé: 

Porque é que a mim ou a qualquer outro reto cristão os augúrios não são nocivos? Por-
que onde o signo da cruz (signum crucis) vem à frente, o signo do diabo é nada.  
E porque é que a vós vos é nocivo? Porque desprezais o signo da cruz, e temeis aquele 
que vós próprios transformais em signo. De igual modo abandonastes a sagrada encan-
tação (incantationem sacram), isto é o símbolo (symbolum) por vós recebido no batis-
mo, que é o Creio em Deus pai todo poderoso, e a oração do domingo, que é o Pai nos-
so que estás no céu, e em seu lugar conservastes os versos e as encantações diabólicas. 
Portanto, todo aquele que, desprezando o signo da cruz de Cristo, abraça outros signos, 
perde o signo da cruz que recebeu no batismo. De igual modo, quem aceita outras en-
cantações inventadas por magos e malfeitores, perdeu a encantação do santo símbolo e 
da oração do domingo, porque não se pode adorar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo 
(quia non potest deus simul et diabus coli).37 

Esta radical disjunção dos dois mundo entre os quais se digladia o homem é selada 
pelo homem com a opção por um símbolo, uma profissão de fé, que supera todos os 
símbolos, que aqui se apresentam como possíveis opções humanas.38 A tênue diferenças 
entre símbolos e símbolos é dada nessa opção por um símbolo revelado. São radical-
mente incompatíveis: não podem ser adorados em simultâneo. Transforma-se assim a 
natureza num símbolo que contribui de modo espiritual e único para a realização de um 
plano de salvação, ao mesmo tempo que se nega à natureza qualquer autonomia e me-
nos ainda qualquer possibilidade de ser dotada de uma vontade ou de ser animada por 
espíritos de qualquer tipo. A natureza não tem forças próprias e autônomas que poderi-
am ser manobradas por encantações. A natureza é apenas um símbolo que remete para a 
história de salvação do homem. Entendida a natureza (isto é, a criação) desse modo, 
todo o investimento humano deve ser colocado no próprio sentido do símbolo e esse 
implica uma adesão afetiva e um compromisso (é um credo). 

                             
36  Sobre o batismo, Martinho escreveu ainda o opúsculo teológico De trina mersione (Sobre a tripla imersão), ed. 

BARLOW, p. 256-258. 
37  Martinho, De corr. rust. § 16. 
38  Sobre a tradição e a teologia do credo e as suas sucessivas formas literárias, cfr. a obra citada na n. 23. 
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Quando, após o batismo o crente voltar a cometer os atos perversos que lhe São in-
terditados pelo compromisso, não deve desesperar, nem duvidar da misericórdia de 
Deus (§ 17), porque ele atende a penitência do pecador, a qual deve manifestar-se em 
atos bons, que preparam a vida eterna. Entre estes destaca a freqüência dos lugares sa-
grados e a observância do domingo, “porque o homem cristão deve venerar o dia do 
senhor” (§ 18).39 A identificação do ideal da vida cristã é bem clara e explícita quando 
Martinho exorta os crentes a ter “sempre o seu pensamento na ressurreição da carne e na 
vida eterna no reino dos céus e não na miséria deste mundo” (§ 18). Ponto central da 
antropologia martiniana é a afirmação da liberdade do homem, que “fazendo o bem, 
pode esperar a futura paz no reino de Deus, ou (o que não aconteça), fazendo o mal, 
esperar no futuro o fogo eterno do inferno, porque, tanto a vida eterna como a morte 
eterna estão colocados no arbítrio do homem (in arbitrio hominis est posita). Cada um 
terá aquilo que tiver escolhido para si” (§ 14). O Problema do mal não é elaborado com 
a sofisticação que lhe dera um Agostinho de Hipona e não é evidente que a cosmogonia 
de Martinho evite de modo consistente o maniqueísmo. É evidente a sua crença na exis-
tência de demônios e de deuses maus, aos quais até reconhece eficácia e poder, queren-
do firmemente doutrinar os homens para que se furtem ao seu domínio. 

Lida sob esta chave a obra não tem que ser entendida como um documento sobre 
crenças populares na Galécia,40 aliás Martinho parece descrever crenças que não são espe-
cificamente de Braga ou de Astorga, mas parecem ser cultos suficientemente vagos, carac-
terísticos do politeísmo greco-romano e das antigas religiões e cultos rurais que sempre 
subsistiram na Península.41 Martinho apenas arenga contra as superstições, como os intér-
pretes têm quase exclusivamente dito? Não! Esse é apenas um pretexto entre outros, como 
a moral social (fornicação, homicídio, adultério: § 13), a ortodoxia dos ritos (batismo de 
adultos, recitação do Credo e do Pai nosso, etc.) a demonologia, as concepções do além 
(fogo versus paraíso). 

Podemos então ver que, mais do que na narração de certas práticas rituais e simbóli-
cas, esta obra estrutura-se em três grandes eixos teológicos e eclesiológicos: – afirmação 
da transcendência do poder de Deus e da dependência e temporalidade das criaturas; – 
primado das instituições cristãs sobre as profanas ou pagãs; – afirmação do arbítrio huma-
no e do destino pós-temporal do homem como recompensa pelas opções que aquele per-
mitiu. As implicações filosóficas destes temas são evidentes, embora Martinho não se 
ocupe delas, deixando-as suspensas na doutrina recebida que se limita a explanar e a ilus-
trar. Basta-lhe mostrar que oferecem um quadro mais consistente para compreender o 
homem e o seu lugar no mundo. 
                             
39  Como tem sido notado pelos estudiosos, nesta valorização do domingo não é feita qualquer referência à Euca-

ristia, sendo o Batismo o único sacramento referido por Martinho em todo o texto. 
40  Esta também parece ser a percepção medieval. Há apenas dois títulos que nos manuscritos (cfr. acima n. 7) 

glosam o conteúdo no manuscrito K (séc. VIII), que introduz a interessante distinção entre populus e rustici, é 
um “Sermo ad populum pro castigatione rusticorum de diae dominica”; no manuscrito C (séc. XI), que aliás 
atribui a obra a Agostinho, lê-se como título: “Incipit sermo sancti Augustini episcopi: Quid sit differentia inter 
angelos benignos et malos, et quomodo oportet homini ut sit bonus”. Também o autor dos Acta Martini Dumi-
ensis incluídos no antigo breviário da Sé de Braga, considerado anterior a 1340, realçava que o opúsculo era 
uma admonição àqueles que tendo aderido a fé continuavam a adorar ídolos: “Cuis quidem ego ipse librum legi 
de differentiis quattuor virtutum et quendam tractatum pro castigatione rusticorum, qui iam in fide manentes 
adhuc honorem idolis exhibebant” (ed. BARLOW, Appendix 16, p. 303, itálico meu). 

41  No mesmo sentido ver: A.A. NASCIMENTO, “A ‘religião dos rústicos’”, em Religiões da Lusitânia, ed. cit., p. 
326b que nota que o discurso de Martinho “assenta em esquemas marcadamente racionalizadores de um conte-
údo. Sendo gerais e relativamente comuns à apologética cristã, dificilmente podem ser tomados como locais”, 
sobretudo a afirmação conclusiva: “o seu trabalho é pastoral e pedagógico, não é etnográfico” (p. 328b). 
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Não menos presentes são os recursos estilísticos e retóricos que Martinho mobiliza, 
como meio para fixar a disponibilidade do auditório e em busca de eficácia para a sua 
mensagem, atitude que denota uma penetrante convicção de “vontade de eficácia”,42 em 
que, para lá da retórica, são mobilizados temas e conceitos que podemos associar ao 
campo da reflexão filosófica moral dos estóicos, que Martinho compilou em alguns dos 
seus escritos, sobretudo através da obra de Sêneca.43 A versatilidade de Martinho permi-
te-lhe escrever com a mesma intensidade a letrados e a iletrados.44 Como resumo de 
catequese, o sermão abarca questões do foro pessoal (crença versus fé), político (con-
cepção da história e apropriação cristã do ciclo do tempo), social e ético (indicação de 
um ideal de vida). 

A Instrução dos rústicos é sobretudo obra pastoral,45 um exemplo de pregação onde 
simultaneamente podem ser apontados temas e conceitos filosóficos que fazem parte da 
formação de Martinho, “o homem mais culto do seu tempo” como lhe chamou o seu 
contemporâneo Gregório de Tours (Historia francorum V.37). Marcia Colish termina a 
sua monumental investigação sobre o estoicismo desde a antiguidade até ao séc. VI, 
exatamente com o estudo de Martinho,46 realçando que com a obra Formula vitae ho-
nestae e enquanto “compilador do primeiro manual pseudo-senequense da Idade Média, 
Martinho criou um novo gênero literário e um novo método de transmissão filosófica”, 
que seria de grande influência sobretudo na baixa Idade Média.47 Este estilo de compo-
sição teve os seus seguidores48 e não faltam obras que em período mais tardio sigam o 
método de compilação usado por Martinho e por isso a ele mesmo são atribuídas, embo-
ra o seu autor não seja conhecido. São vários os textos de extração senequense desco-
nhecidos em manuscrito mas atribuídos a Martinho de Dume em edições impressas 
tardias. Tal parece ser o caso, entre outros, do Liber unus de paupertate recentemente 
reeditado por Manuel Ferreira de Sousa, que demonstra que cada parágrafo da obra é 
extraído das Cartas a Lucílio de Sêneca,49 mas que a crítica mais recente exclui de entre 
as obras de Martinho.50 
                             
42  Sobre a retórica em Martinho, cfr. P.F. ALBERTO, “Martinho de Braga: atechnon ou techninón?”, Euphrosyne 

19 (1991) 175-200 [termos cursivos do título, em grego no original]. 
43  Cfr. P.F. ALBERTO, O “De ira” de Martinho de Braga, Estudo, edição crítica, tradução e comentário, in Media-

evalia. Textos e estudos 4 (1993). 
44  Manlio SIMONETTI destaca justamente esta “capacità di adattarsi agevolmente ad esigenze diverse”, o que faz 

de Martinho “un uomo per tutte le stagioni, ovviamente commisurato ain non esaltanti livelli culturalli 
dell’epoca”, M. SIMONETTI, La produzione letteraria latina, ed. cit., p. 162. Um panorama literário do século 
VI, onde Martinho não é mencionado, pode ler-se em Claudio LEONARDI, “Il secolo VI”, in C. LEONARDI 
(cur.), Letteratura latina medievale (secoli VI-XV) (Millenio medievale, 31), Edizioni del Galluzzo, Firenze 
2002, p. 3-16. 

45  Martinho era homem de cultura mas também de ação como o mostra a sua atividade teológica e pastoral, cfr. 
J.S. GOMES, “S. Martinho de Dume: a sua acção litúrgico-pastoral”, in IX Centenário da dedicação da Sé de 
Braga. Congresso Internacional, vol. III (p. 157-166). Col. Memorabilia Christiana 1. Braga 1990; também 
A.A. NASCIMENTO, introd. à ed. cit., p. 27-35 que também anota a bibliografia mais relevante. 

46  M.L. COLISH, The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Vol. 2: Stoicism in Christian Latin 
Thought trough the Sixth Century, E.J. Brill, Leiden 1985, reimpr. 1990, sobre Martinho cfr. as p. 297-302. 

47  Eadem, ibid., p. 298, cfr. p. 301. 
48  M. SIMONETTI, La produzione letteraria latina, ed. cit., p. 178, n. 32, refere que o De correctione também teve 

os seus imitadores na Vita de S. Eligio e de Pirmino (remetendo para as p. 112 e 194, respectivamente). 
49  M.P.F. de SOUSA, “O ‘De paupertate’ de S. Marinho de Dume”, Revista Portuguesa de Filosofia 46,4 (1990) 

537-545. Neste estudo oferece uma edição do opúsculo com confronto literal com a referida obra de Sêneca. 
Embora o autor chame a atenção para o problema, não é discutida a autenticidade da obra, conhecida a partir de 
uma edição de 1545. 

50  Cfr. ed. cit. de BARLOW, p. 286; trad. cit. de DOMINGUEZ DEL VAL, p. 33; P.F. ALBERTO, O de ira, ed. cit., p. 
72-74 (veja-se nesta obra uma análise dos outros escritos senequistas pseudomartinianos, a p. 66-79). 
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De qualquer modo, o proverbial estoicismo de Martinho, profundo conhecedor de 
Sêneca não é identificável no De correctione, como o é em outras obras.51 Aqui, de fato, 
não é a moral estóica que serve de padrão para combater as superstições ou para orientar 
a ação quotidiana dos leigos. Mas, será este texto um documento de circunstância, um 
instrumento pastoral em que Martinho discute as crenças efetivas dos seus destinatários 
ou ele é sobretudo inspirado pela cultura do autor, tendo uma menor ligação a práticas 
locais efetivas? 

A ação evangelizadora e pastoral de Martinho é menos velada pela glorificação ha-
giográfica e por isso é conhecida com um pouco mais de segurança que outros aspectos 
da sua vida e cultura. A sua atividade centrou-se no noroeste da península ibérica, onde 
foi profundo o seu papel cultural, quer pela preservação e transmissão de cultura, asse-
gurada pelos mosteiros que criou, pela atividade de tradução, pela obra escrita que dei-
xou e pelo exemplo de virtuosidade, perpetuado no culto ainda vivo em populações 
locais. Não menos importante para a época é o seu empenho na difusão da cultura e do 
modo de vida cristãos nos meios eclesiásticos e monásticos (através da organização 
eclesial e dos mosteiros), entre a população urbana ou rural (como testemunha o sermão 
pastoral, que aqui se estuda), ou junto das elites régias (bem ilustrado na Regra da vida 
virtuosa, intrinsecamente estóica, dirigida ao rei Miro e àqueles que assistem ao seu 
serviço).52 A influência do “apóstolo dos suevos” foi duradoura, quer no campo da for-
mação de uma identidade cultural plasmada na vivência monástica, quer no da difusão 
do cristianismo, quer no da criação de uma rede conventual que estaria na origem da 
futura divisão administrativo-eclesiástica do território do nordeste peninsular, etc.53 
Mas, de onde provém a cultura de Martinho e como a difunde é assunto a que recente-
mente foram trazidos novos argumentos. 

Martinho é tradicionalmente considerado natural da Panônia, segundo o testemunho 
de Gregório de Tours,54 embora Marcia Colish afirme, sem mais fundamentação, que 
era nativo da região de Tours55 e G. Serban56 o considere natural da Romênia.57 Entre os 
ensaios recentemente dedicados a Martinho, avulta a análise literária de uma parte dos 
seus escritos (traduções e opúsculos), no contexto da cultura bracarense do século VI, 

                             
51  Sobre o estoicismo de Martinho cfr. a introd. de P.F. ALBERTO, O “De ira” de Martinho de Braga, ed. cit, e 

também P. CALAFATE, “Estoicismo em Portugal”, Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia. vol. 2 
(sbd. col. 303-304) Verbo, Lisboa 1990. 

52  Cfr. a propósito P. RICHE, Écoles et enseignement dans le Haut Moyen Age. Fin du V.e siècle – milieu du XIe 
siècle, Picard ed., Paris 1989 (3ª ed.), p. 25, 33 e 288. 

53  Rui C. MARTINS “O espaço paroquial da diocese de Braga na Alta Idade Média (séculos VI-XI). Um estado da 
questão”, in IX Centenário da dedicação da Sé de Braga. Congresso Internacional (Col. Memorabilia Christia-
na 1), Braga 1990, vol. I, p. 283-294. No mesmo volume de atas poderão ler-se algumas outras comunicações 
importantes para o estudo da influência martiniana. Ver também, M.J.P. MACIEL, “São Martinho de Dume e a 
cristianização do futuro território português: fé, cultura e arquitetura”, Missionação portuguesa e encontro de 
culturas. Congresso Internacional de História. Actas, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia, 
Braga 1993. 

54  Cfr. Historia francorum V.37, citado e discutido por A.A. NASCIMENTO, ed. cit., p. 31. 
55  M.L. COLISH, The Stoic Tradition, ed. cit., p. 298. 
56  Cfr. artigo cit. supra na n. 1. 
57  Sobre a vida e obra de Martinho, poderá consultar-se o útil artigo de Manuel C. Díaz y Díaz “S. Martin de 

Braga”, Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire. vol. 66/67 (p. 678-680) Beau-
chesne, Paris. Consultar também J.M. BARBOSA, “Martinho de Dume (São)”, Logos. Enciclopédia Luso-
Brasileira de Filosofia, vol. 3 (col. 673-677) Ed. Verbo, Lisboa 1991. A mais completa bibliografia sobre Mar-
tinho encontra-se em J. Carneiro da COSTA e J.J. Martinho da COSTA, “Bibliografia patrística Lusitana”, in IX 
Centenário da dedicação da Sé de Braga. Congresso Internacional (Col. Memorabilia Christiana 1), Braga 
1990, vol. III, p. 168-220, cfr. index p. 218. 
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proposta por Arnaldo do Espírito Santo,58 que infelizmente permanece inédita. Este 
estudo obriga a recolocar em questão o valor documental que sempre havia sido atribuí-
do aos panegíricos de Martinho, nomeadamente de Venâncio Fortunato e de Gregório 
de Tours. A partir da análise textual das suas traduções o autor pôde concluir que “não é 
nada claro que Martinho tenha sido um exímio conhecedor da cultura oriental”59 e que, 
ao contrário do afirmado pela tradição “orientalista”, “poderá ter iniciado a sua vida de 
monge num ambiente ocidental”.60 Além disso, o fato de as suas adaptações de certas 
passagens e do modo retórico de Cassiano de Marselha evitarem “todas as expressões 
que foram objeto de polêmica teológica” no sul de França, podem indiciar que ele co-
nhece bem este contexto cultural, podendo ser precisamente originário do “sul da Gá-
lia”.61 Martinho não deve ter sido o veículo de cultura que se julgava tivesse trazido 
diversos códices para o noroeste da Península, pelo contrário, teria sido na região de 
Braga que “entrou em contacto com a obra de Cassiano”, mas por sua vez teria sido por 
seu intermédio e por mediação de alguns dos seus opúsculos que a obra de Cassiano foi 
conhecida e a cultura bracarense se difundiu.62 Também teria sido em Braga que Marti-
nho entrou em contato, mais tarde, com as obras morais de Sêneca, que usou para 
“adaptar a moral natural à pregação cristã”.63 Ora, estes dados mostram que a Braga 
urbana do século VI não é apenas povoada por bárbaros incultos, mas que aí circulam as 
obras eruditas que Martinho desconhecia quando, com intenção apologética e de forma-
ção monástica, realizou as suas primeiras traduções. As adaptações literárias e doutri-
nais que Martinho opera nos seus pequenos escritos, quase todos de índole moral, des-
locam para o domínio pastoral o que em Cassiano são sobretudo preocupações espiritu-
ais e ascéticas.64 Sobressai desta análise que mais do que um mestre que traz cultura, 
Martinho se faz escritor em Braga,65 onde contata e toma como modelo as obras de 
Cassiano e de Sêneca, o que contradiz com severidade a idéia tão difundida de uma 
região afastada das letras, povoada por rústicos ignorantes e dispersa pelas mais inorgâ-
nicas formas de religiosidade. Neste quadro, é a própria interpretação do De correctione 
que deve ser revista. 

O De correctione tem sido tradicionalmente lido como um testemunho de práticas 
religiosas não cristãs no noroeste da Península Ibérica.66 Aparte o valor documental 
das descrições de Martinho, o texto não deve ser absolutizado tomando as descrições 
como se fossem um relatório sociológico, menos ainda se deve concluir que essas 
práticas descrevem plenamente o ambiente cultural da área de influência de Braga no 

                             
58  A.M. do ESPÍRITO SANTO, A recepção de Cassiano e das Vitae patrum. Um estudo literário de Braga no Séc. 

VI. Dissertação de doutoramento em literatura latina, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1993.  
A introdução de A.A. NASCIMENTO a Instrução pastoral, ed. cit., p. 27-35, é uma primeira reformulação dos ju-
ízos históricos que integra as aquisições principais daquela tese. 

59  A.M. do ESPÍRITO SANTO, A recepção de Cassiano, ed. cit., p. 174. 
60  Idem, p. 176, cfr. p. 407. 
61  Idem, p. 230. 
62  Idem, p. 287-8. 
63  Idem, p. 331-2. 
64  Idem, cfr. p. 294-5. 
65  Idem, p. 413. 
66  Vejam-se as introduções de NALDINI e NASCIMENTO às respectivas edições, e M.J. MACIEL, “O De correctione 

rusticorum de S. Martinho de Dume”, Bracara Augusta 34 (1980) 483-561, que é abundantemente citado e se-
guido na introdução e comentário de NALDINI, ed. cit. Ver também o clássico S. MCKENNA, Paganism and Pa-
gan Survivals in Spain, cit., especialmente o cap. IV: “Pagan Survivals in Galicia in the Sixth Century”, p. 75-
107. 
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século VI.67 Como escreveu Arnaldo do Espírito Santo: “toda a tentativa que pretenda 
reduzir o noroeste peninsular, com base no De correctione rusticorum, a uma socie-
dade semipaganizada é ignorar outros textos não menos significativos, embora, sem 
dúvida, de menor interesse folclórico”.68 É nesta esteira que Aires Nascimento afirma 
que “na perspectiva catequética de Martinho, a enumeração de práticas pagãs é um 
objetivo secundário. [...] Aceite-se que ele apenas as menciona enquanto lhe permitem 
enunciar a doutrina cristã”.69 

As heresias e superstições circunscritas por Martinho não têm uma expressão de 
culto organizado, parecem meros hábitos populares de repetição espontânea. Fornecem 
o quadro para uma logomaquia que no interior do homem põe em confronto os símbolos 
de fé e “o diabo e os seus ministro, os demônios, que tinham sido lançados fora dos 
céus” (§ 7), confronto que visa desfazer as suas maquinações. A mais insidiosa das 
quais parece ser a que leva a essa forma de ignorância que é julgar que por encantações 
se pode manobrar a natureza. A natureza, a criação, vale como um sinal cujo referente 
não pode ser uma falsa ilusão, mas a verdade que lhe é determinada pela sua origem.70 
Veja-se por exemplo a importância dada à recomposição do calendário, não só pelas 
designações dos dias e dos meses (§§ 8-9), mas sobretudo o novo cálculo do início do 
ano, que Martinho contesta seja colocado nas calendas de janeiro por razões de culto 
pagão (“o que é uma falsidade completa”), declarando que, segundo a autoridade bíbli-
ca, ele deve coincidir com um fato natural e astronômico (a igualdade entre as horas do 
dia e da noite), colocando-o por isso no equinócio da primavera (§ 10).71 

Em Martinho, o mundo, simultaneamente natural e moral, mostra-se como um tea-
tro divino cujos espectadores se devem centrar no sentido da sua causa e do seu fim, 
como mostra a narração dos fatos passados (isto é, a Escritura). A interpretação do 
mundo símbolo é pois auxiliada e determinada pela interpretação catequética das narra-
tivas da Escritura. A concentração nas regularidades da natureza (e não na arbitrarieda-
de pressuposta pelas superstições) permite ao homem tomá-la como símbolo e guia do 
seu destino, porque também o homem é parte dessa natureza criada. É tornando-a sím-
bolo que o homem pode compreender a história-natureza e, dessa forma, inserir-se nela, 
mas vendo a sua ação como devendo ser dirigida pelo pacto com o criador, que resulta 
daquela compreensão do mundo e da história humana (cfr. §§ 15-17). O movimento de 
Martinho equivale pois a uma certa anulação da natureza, ou pelo menos a colocá-la sob 
a força de um Deus único e revelado, da qual ela não é senão um símbolo. Por essa via, 
apenas a adesão a Deus se apresentava como modo de satisfazer o desejo de não ser 
absorvido pela natureza. A construção deste real simbólico, de que o homem é parte, 
não resulta apenas de uma incapacidade de compreender (ou de dominar) a natureza, 

                             
67  É esta a prevenção que também orienta a citada reinterpretação proposta por A.A. NASCIMENTO, “A ‘religião 

dos rústicos’”, em Religiões da Lusitânia, op. cit. 
68  A.M. do ESPÍRITO SANTO, A recepção de Cassiano, op. cit., p. 406-7. 
69  A.A. NASCIMENTO, introd. à ed. cit., p. 58-59; nas p. 59-73 oferece uma análise das práticas descritas por 

Martinho, confrontando-as ou esclarecendo-as com outras fontes; o mesmo em “A ‘religião dos rústicos’”, cit. 
70  A importância do cômputo e da determinação do calendário solar para a persistência e origem dos interesses 

científicos na alta Idade Média, cultivados nos meios monásticos, foi bem sublinhada por S.C MCCLUSKEY, As-
tronomies and Cultures in Early Medieval Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1996; Martinho é 
citado em particular nas p. 45-6. 

71  Apesar da brevidade e elegância com que é exposto, o problema não parece daqueles que mais interessariam ou 
seriam compreensíveis por um putativo auditório de iletrados. 
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mas da transferência para o transcendente de todo o poder causal, que de certa forma a 
superstição distribuía pelos quatro cantos da natureza. 

Se a eficácia desta mudança de perspectiva foi limitada junto dos “rústicos” (veja-se 
a persistência dos cultos supersticiosos que a apologética cristã nunca cessou de ter que 
refutar), fez o seu próprio caminho entre aqueles que liam e queriam compreender. Cin- 
co séculos mais tarde, nos séculos XI e XII,72 novos interesses pela natureza levarão a 
tentativas de compreendê-la por si mesma, centradas ainda, é certo, na exegese bíblica, 
nas autoridades patrísticas e no redescoberto Timeu de Platão.73 Essa nova orientação 
para o antigo problema da relação entre o homem e mundo é bem traçada por Hugo de 
S. Vítor quando, já perto do final desse amplo programa de formação literária e científi- 
ca para a leitura do Mundo–Escritura que é o Didascalicon, afirma: “Toda a natureza 
fala de Deus, ela em todas as suas manifestações instrui o homem, suscita e estimula a 
reflexão e nada no universo é infecundo”.74 Os impasses a que conduziu o estudo da 
natureza como interpretação do vasto campo de símbolos (i.e o mundo criado como 
símbolo do criador), fundam a necessidade de explorar outras soluções, facilitadas então 
pela tradução e recepção de outros filósofos da Antiguidade, particularmente Aristóteles 
e os seus comentadores gregos e árabes. Estavam assim criadas as condições para a 
emergência, no século XIII e seguintes, de novas formas de compreender o homem e a 
natureza por si mesmos, sem a mediação dos símbolos mas também com a definitiva 
exclusão da superstição e da magia do campo das ciências ou dos saberes escolásticos. 
Mas, para se chegar aí, tinha sido indispensável dar o passo que consistira em eliminar a 
crença na eficácia da superstição e num mundo animado por espíritos, optando pela 
crença na racionalidade e unidade da natureza. E o texto de Martinho, que corrige os 
“rústicos” reorientando as suas próprias crenças, testemunha que, apesar de outras con-
tradições,75 essa também foi a tarefa dos “mais obscuros séculos” da Alta Média.76 

                             
72  T. GREGORY, Mundana sapientia  forme di conoscenza nella cultura medievale (Storia e letteratura, 181), 

Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1992, p. 136 (sobre o assunto, veja-se o estudo incluído no mesmo volu-
me: “L’idea di natura nella filosofia medievale prima dell’ingresso della Física di Aristotele. Il secolo  
XII”). Sobre o contributo da chamada “escola de Chartres” para a constituição de uma “ciência da natureza” (ou 
do mundo), determinada pela interpretação do cosmo numa perspectiva “física” sob a influência do Timeu de 
Platão, portanto antes da recepção de Aristóteles, mas para a qual deu importante contributo, cfr. A. SPEER, 
“The Discovery of Nature: The Contribution of the Chartrians to Twelfth-Century Attempts to Found a “Scien-
tia Naturalis’”, Traditio 52 (1997) 135-151. 

73  Para um vasto e atualizado panorama, ver P. DRONKE, A History of Twelfth-Century Western Philosophy, 
Cambridge University Press, Cambridge 1988. 

74  Didascalicon de studio legendi VI, 5; Patrologia Latina vol. 176 (cfr. L’art de lire. Didascalicon, trad. de M. 
LEMOINE, Ed. du Cerf, Paris 1991, p. 221). 

75  Cfr. G. MINOIS, L’Église et la science. Histoire d’un malentendu, vol. I: De saint Augustin à Galilé (Nouvelles 
études historiques), Librairie Arthème Fayard, Paris 1990. 

76  Neste sentido, Martinho é um dos protagonistas do que se pode chamar a primeira formação da Idade Média 
Teológica, na alta Idade Média, cfr. G. D’ONOFRIO, “Il rinascere della christianitas (secoli VI-VIII)”, in Storia 
della Teologia nel Medioevo, vol. I: I princìpi, Piemme ed., Casale Monferrato 1996, p. 37-105, ver as breves 
referencias nas p. 62-65. 
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A filosofia no século XII em Portugal:  
os mosteiros e a cultura que vem da Europa 

 

O fenômeno de renovação, reforma ou renascimento das formas e expressões da vida 
cultural verificável na Europa ao longo do séc. XII, é também ele complexo em Portu-
gal, mas muito menos evidente.1 Desde logo assistimos sobretudo a um reforma ecle-
siástica e da administração episcopal como complemento ou em concorrência com a 
instalação de novos mosteiros que, correspondendo às solicitação do poder político, que 
eram chamados a apoiar e a legitimar simbolicamente, introduzem práticas escolares e 
de uso do livro que garantirão a constituição (e não propriamente um “renascimento”) 
de uma cultura de expressão escrita, com o aparecimento de escolas de funcionamento 
regular e bibliotecas com grande capacidade de atração e aquisição de códices.2 

Em Portugal, até meados do século XII, a cultura escrita, a leitura e o pensamento 
estão intimamente ligados à predominância beneditina, onde o uso de textos parece 
desempenhar uma função quase exclusivamente litúrgica e ritual, para o que não era 
necessária uma formação prolongada ou tematicamente muito diversificada dos monges. 
A fundação de novos mosteiros no final da primeira metade do século XII, dotados de 
outro dinamismo e que não descuravam as letras como fonte de prestígio e distinção 
simbólica, alteraria de forma radical este panorama. Mas, é ainda para a vida interna dos 
mosteiros ou para o serviço burocrático ao reino que o estudo se orienta. No país em 
nascimento nunca chega a emergir um único grande centro escolar urbano e para estu-
dos mais aprofundados os clérigos são incentivados ou vêm-se constrangidos a deman-
dar o estrangeiro, tendo o rei e as autoridades eclesiásticas mostrado alguma disponibi-
lidade para a concessão de bolsas para estes estudantes, como aconteceu com Sancho I 
que desde 1192 criou bolsas de estudos para que cônegos regrantes de Santa Cruz pu-
dessem estudar fora do país. Esta dinâmica intrínseca pode explicar também o tênue 
papel do país no renascimento das ciências, das literaturas, ou do ideal científico. E, no 
que se refere às escolas urbanas, a situação também não é diferente da de outros reinos 
                             
1  Cfr. J.F. Meirinhos, “A filosofia no século XII. (1) Renascimento e resistências, continuidade e renovação”, 

Mirandum, 9 (2000) 51-74, versão on-line: http://www.hottopos.com.br/mirand9/meirin.htm. No presente estu-
do desenvolve-se a segunda parte de “Ecos da renovação filosófica do século XII, em Portugal no tempo de  
Afonso Henriques. A cultura que vem da Europa e o legado árabe”, in II Congresso Histórico de Guimarães,  
D. Afonso Henriques e a sua época (Guimarães, 24-27 de outubro de 1996), Actas do Congresso, vol. IV: Soci-
edade, administração, cultura e Igreja em Portugal no século XII, Câmara Municipal de Guimarães, Guimarães 
1997 (p. 151-170). 

2  Um balanço das reformas eclesiásticas e monásticas durante os séculos XI-XII na península Ibérica encontra-se 
em R. GARCÍA-VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia em España, vol. II-1º: La Iglesia en la España de los 
siglos VIII-IX (Biblioteca de Autores Cristianos, serie maior, 17), La Ed. Católica, Madrid, 1982, em especial os 
cap. IV, VI-IX. Em duas coletâneas de estudos de José Mattoso encontram-se diversos contributos que incidem 
sobre os movimentos de reforma monástica e a conseqüente renovação cultural e espiritual em Portugal nos sé-
culos XI-XIII, com especial incidência no monaquismo beneditino e suas derivações, cfr. J. MATTOSO, Religião 
e cultura na Idade Média portuguesa (Temas portugueses), INCM, Lisboa 1982 e ID., Portugal medieval, novas 
interpretações (Temas portugueses), INCM, Lisboa 1985. 
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cristãos da Península Ibérica pois, como afirmou H. Santiago-Otero, a esta “no le co-
rresponde la situación de renacimiento cultural que se advierte en la Europa Central”.3 

Mesmo assim, há uma renovação sensível no domínio intelectual. Como veremos, 
os cônegos regrantes de S. Cruz Coimbra e os monges cistercienses de Alcobaça  
ocupam um lugar de relevo na recepção e difusão dessa cultura patrística e exegética 
com que os mosteiros contribuem para a especulação metafísica e moralística durante os 
séculos XI-XIII, em resistência e em ruptura face às novas vias do pensamento e da 
ciência, de difusão urbana, particularmente universitária. Quanto ao privilegiado e pro- 
longado contato com a cultura árabe, lembre-se que embora a “reconquista” tenha dura- 
do século e meio, não vemos esse prolongado contato materializar-se em algum esforço 
de preservação ou tradução da cultura árabe, que existiu em outros lugares “reconquis- 
tados” da península, como por exemplo em Aragão ou Toledo. Mas, neste aspecto, so-
bre o qual as fontes são omissas, merece relevo a hipótese da origem minhota e possível 
ação na corte da condessa e rainha Teresa, de Johannes Hispalensis atque Limiensis, 
notável autor de traduções árabo-latinas e de alguns pequenos escritos científicos.4 

É desta situação paradoxal que se tratará aqui, na tentativa de delinear algumas ra-
zões e identificar as conseqüências dessa coincidência no tempo entre estas três orienta-
ções culturais, a saber: recepção da cultura franca, indiferença face à cultura árabe e 
substituição da cultura moçárabe. 

2.1  A cultura dos mosteiros 
A questão que nos interessa agora é esta: que ecos das profundas mutações socio-

culturais européias, que ocorrem ao longo do século de Afonso Henriques, podemos nós 
encontrar no território português? e ainda: que papel desempenhou Portugal na renova-
ção filosófica do século XII? 

A resposta mais imediata é brevíssima e negativa, porque não se conhece direta ou 
indiretamente qualquer obra filosófica (mesmo entendida numa acepção larga) que te-
nha sido elaborada em Portugal neste período.5 De fato, os textos escritos relevam quase 
todos da necessidade de composição narrativa de uma gesta em busca de reconhecimen-
to (com textos como os hoje chamados Annales portucalenses veteres, o Chronicon 
Lourbanense e pouco mais), ou a glorificação hagiográfica de algum personagem, como 
forma de afirmar a sua instituição (é o caso das Vita Tellonis e da Vita Theotonii, dois 
fundadores de Santa Cruz de Coimbra). É claro que isto não equivale a dizer, para já, 
que neste território onde se ouvia sobretudo o fragor metálico de armas e a fúria das 
cavalgadas, a premência dos interesses retardasse o vôo do mocho de Minerva. Sabemos 
como seria vão e até anacrônico procurar “a” filosofia, numa época em que o saber se 
pratica sem fronteiras disciplinares e a filosofia não se distingue da teologia ou das artes 
liberais. De fato, a filosofia é a coroa que abrange todos os domínios do saber, não é 
exclusiva de um modo de pensar nem é marcada pelas divisões dos campos disciplina-
res. A filosofia, ou o que dela restava, pervade as próprias estruturas e conteúdos “curri-

                             
3  H. SANTIAGO-OTERO, La cultura en la Edad Media Hispana (1100-1470), Ed. Colibri, Lisboa 1996, p. 79. Sobre 

as escolas e principais autores da Península nos séc. XII-XIII, ver Adeline RUCQUOI, “Contribution des Studia ge-
neralia à la pensée hispanique médiévale”, in J.M. SOTO RÁBANOS (coord.), Pensamiento medieval hispano. Ho-
menaje a Horacio Santiago-Otero, CSIC – Diputación de Zamora, Madrid 1998, vol. II, p. 737-770. 

4  Ver estudo seguinte. 
5  Veja-se o fato de nada existir sobre este período no domínio latino-cristão, na recentíssima e desenvolvida obra de 

P. CALAFATE (ed.), História do pensamento filosófico português, vol. I: Idade Média, Ed. Caminho, Lisboa 1999. 
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culares” das mais incipientes escolas, assim como andava pelos livros das bibliotecas 
monásticas, ou dos de alguns mestres privados que os possuíam por gosto ou em apoio 
da sua profissão. Afortunadamente temos algum conhecimento da situação escolar e do 
patrimônio librário da época. Na ausência de qualquer obra que aqui tenha sido escrita, 
apenas nos restam essas fontes indiretas para podermos saber algo sobre a filosofia em 
Portugal ao longo do século XII.6 

De fato, mais do que a produção filosófica escrita, que tudo indica ser inexistente 
ou pelo menos não detectável, as bibliotecas dos mosteiros de S. Cruz de Coimbra7 e de 
Alcobaça8 permitem ainda hoje pressentir a renovação da vida literária e intelectual com 
que animaram as primeiras décadas da existência de Portugal como reino independente. 
Convém sublinhar desde já que se trata dos dois mosteiros cuja fundação foi apoiada 
expressamente pelos favores de Afonso Henriques. Também o mosteiro beneditino de 
Lorvão viveria neste período um certo florescimento. 

O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra é bem ilustrativo da difusão e recepção das 
novas idéias. Fundado em 1131 (a vida em comunidade começa em 1132), adere por 
volta de 1134 à regra agostiniana, bebendo o modelo da sua organização na canônica de 
S. Rufo de Avinhão, onde colhe também os novos usos litúrgicos,9 sendo também certo 

                             
6  O mesmo tipo de análise indireta foi já usada com sucesso por J. MATTOSO, O monaquismo Ibérico e Cluny, 

trad. J.L. Fontes (Obras completas, 12), Círculo de Leitores, Lisboa 2002, p. 224: “Os monges portugueses dos 
séculos XI e XII não deixaram nenhum tratado espiritual, nem mesmo sermões ou homilias. Mas, os documen-
tos fornecem frequentemente justificações de ordem sobrenatural para os benefícios dos doadores: podemos daí 
deduzir as preocupações dominantes dos seus autores e conhecer a sua forma de exprimir a fé” (trad. port. da 
obra Le monachisme ibérique et Cluny. Les monastères du diocèse de Porto de l’an mille à 1200 (Recueil des 
travaux d’histoire et de philologie, IVe s., 39), Université de Louvain, Louvain 1968, p. 280). Ver também de J. 
MATTOSO, “A ‘lectio divina’ nos autores monásticos da Alta Idade Média”, reed. in ID., Religião e cultura..., 
op. cit., p. 325-353. 

7  Ver no novo catálogo dos manuscritos de S. Cruz (A.A. NASCIMENTO – J.F. MEIRINHOS (org.), Catálogo dos 
códices da livraria de mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto, 
Ed. da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto 1997) os estudos de A.F. FRIAS “O mosteiro de Santa Cruz. 
Perspectivação histórica” (p. XXXI-LVIII) e de A.A. NASCIMENTO “O Scriptorium de Santa Cruz de Coimbra: 
momentos da sua História” (p. LXIX-XCV), bem como a introdução da obra A.A. NASCIMENTO, Hagiografia 
de Santa Cruz de Coimbra, Edições Colibri, Lisboa, 1998. Existe um catálogo da biblioteca e do cartorário, inti-
tulado Bibliotheca Manuscripta Monasterii S. Crucis Colimbricensis e que foi elaborado por D. José de Avé-
Maria, um dos seus últimos bibliotecários, no início do século XIX, pouco tempo antes da incorporação do fun-
do na Biblioteca Pública Municipal do Porto em 1834; foi publicado por A.G.R. MADAHIL, “Os códices de San-
ta Cruz de Coimbra”, in Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 8 (1927) 379-420, 9 (1928) 192-
229 e 352-383, 10 (1932) 55-105, 11 (1933) 50-96. Um atualizado levantamento dos códices datáveis do perío-
do que aqui nos interessa encontra-se em Santo António em Santa Cruz. Códices do Mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra no Tempo de Santo António (Roteiro da Exposição da BPMP no VIII Centenário do Nascimento de 
Santo António – 26 de setembro a 8 de dezembro de 1995), Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto 1995. 

8  O Inventário dos códices Alcobacenses, 5 vol., Biblioteca Nacional, Lisboa 1930-1932, a que foi acrescentado 
um volume de índices em 1978, fornece preciosas mas não exaustivas informações sobre este fundo de manus-
critos. Um catálogo mais atualizado, embora com limitações, foi publicado por Thomas L. AMOS, Descriptive 
inventories of Manuscrips Microfilmed for the Hill Monastic Library. Portuguese Libraries  The “Fundo Alco-
baça” of the Biblioteca Nacional, Lisbon, 3 vol. [o último com colaboração de J. BLACK], Hill Monastic Ma-
nuscript Library, Collegeville, Minn., 1988-1990. Sobre a história e as particularidades do scriptorium de Alco-
baça ver A.A. NASCIMENTO – A.D. DIOGO, Encadernação portuguesa medieval. Alcobaça (Temas portugue-
ses), Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa 1984. Para o conhecimento dos textos e das leituras em Alco-
baça são indispensáveis pelo menos os seguintes textos de A.A. NASCIMENTO, “A experiência do livro no pri-
mitivo meio alcobacense”, in IX centenário do nascimento de S. Bernardo. Encontros de Alcobaça e Simpósio 
de Lisboa (Memorabilia Christiana 2) Universidade Católica, Braga (p. 121-145); IDEM, “Livro e leituras em 
ambiente alcobacense”, ibidem, p. 147-174; bem como a entrada lexical “Alcobaça” no Dicionário da literatura 
medieval galega e portuguesa, ed. Caminho, Lisboa 1993, p. 32-35. 

9  P.R. ROCHA, “La rayonnement de l’Ordre de Saint-Ruf dans la péninsule ibérique, d’après sa liturgie”, in Le 
monde des chanoines (Xie-XIV s.), Cahiers de Fanjeaux, 24, Privat Ed., Paris 1989, p. 193-208. 
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que a despeito desta forte e desejada dependência inicial os cônegos de santa Cruz in-
troduzirão elementos próprios na sua organização.10 O Mosteiro de Santa Maria de Al-
cobaça foi fundado entre 1248 e 1251, por iniciativa cisterciense ligada ao mosteiro de 
Claraval ainda em vida de S. Bernardo, em terrenos cuja doação régia foi confirmada 
em 1253.11 Ambos se colocavam na esteira da reforma litúrgica gregoriana e dos novos 
modelos de espiritualidade monástica. Mais importante ainda, veicularam os modelos 
culturais e religiosos provenientes do norte e de Roma, num movimento de ruptura com 
as tradições locais visigóticas. Sintomaticamente, o rei não cobre com os seus favores os 
mosteiros beneditinos já existente, sobretudo instalados na região mais estável a norte e 
no vale do rio Douro mas institui estoutros, mais sintonizados com a sua estratégia geo-
política e disponíveis para a recristianização do território reconquistado através da subs-
tituição dos ritos moçárabes (i.e., os cristãos que aceitaram viver sob domínio muçul-
mano), uma política de apoios que, sem dúvida, também parece ser posta em prática 
como forma de legitimar a sua autoridade. Mesmo assim, D. Teotônio, primeiro prior de 
S. Cruz, não se coíbe de assumir uma atitude de frontal proteção dos moçárabes que 
Afonso e os seus homens de guerra haviam feito cativos numa expedição “às regiões 
mais remotas de Hispânia vizinhas da metrópole que dá pelo nome de Sevilha”. Nota o 
hagiógrafo que entre esses “fizeram cativos também um grupo de cristãos a que em 
língua vulgar dão o nome de moçárabes (quos uulgo mozarabes uocitant) e que aí se 
encontravam sob dominação pagã, ainda que observando habitualmente o rito da reli-
gião cristã”. É por estes que Teotônio se compadece: arengando com vigor perante o rei 
e os seus guerreiros, obtém a libertação de “mais de mil homens, sem contar com as 
suas mulheres e criancinhas”.12 Descontando o possível exagero do escritor quando à 
veemência do protesto e à contabilidade dos cativos, retemos a indiferença do rei con-
quistador e a preocupação do piedoso monge com o destino dos cristãos que tinham 
resistido sob o domínio árabe (por isso ditos de rito moçárabe), como mais um indício 
da situação de instabilidade e desamparo político e cultural desta comunidade, perante a 
chegada de novos senhores que favorecem os modelos litúrgicos reformados. Teotônio 
parece ter salvo os moçárabes cativos, mas a sua cultura não sobreviveu. 

A deliberada ruptura com a cultura estabelecida nos territórios “reconquistados” 
pode constatar-se na política eclesiástica do conde D. Henrique desde o final do século 
XI, que coloca franceses portadores do novo espírito nas dioceses de Coimbra (em 1098 
Maurício de Limoges, antigo monge de Cluny, “Burdino” por alcunha13), Braga (Geral-
                             
10  A.F. FRIAS, De signis pulsandis. Leitura hermenêutica de S. António de Lisboa e de Frei Paio de Coimbra.  

2 vol., Porto 1994; tese de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que inclui a 
edição do Costumeiro primitivo de Santa Cruz. 

11  Sobre o papel de ambos os mosteiros na política régia afonsina ver J. MATTOSO, “1096-1325”, in ID. (dir.), 
História de Portugal, vol. II: A monarquia feudal (1096-1480), p. 9-309, Círculo de Leitores, Lisboa 1993, cfr. 
p. 82-86. 

12  Este episódio é relatado no cap. XVII da Vita Sancti Theotonii / Vida de D. Teotónio. Ver a nova edição crítica 
e tradução em A.A. NASCIMENTO, Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra, ed. cit., p. 176-177. 

13  Cfr. “logo que nomeado bispo da diocese de Coimbra, D. Maurício põe como objectivo prioritário a erradicação 
definitiva da velha liturgia visigótico-moçárabe, injustamente chamada supertitio toledana”, M.T.N. VELOSO, 
“D. Maurício, monge de Cluny, bispo de Coimbra, peregrino da Terra Santa”, em Estudos em homenagem ao 
Professor Doutor José Marques, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto 2006, vol. IV, p. 15-135, 
p. 129. À frente da diocese de Coimbra suceder-lhe-ia D. Gonçalo, bispo entre 1109-1128. Segundo os historia-
dores D. Telo terá fundado S. Cruz por o pouco diplomático infante Afonso Henriques o ter preterido em favor 
de Bernardo arcediago de Braga, como sucessor de Gonçalo; também não é improvável que Telo fosse visto 
como demasiado próximo das pretensões de Toledo, contra a desejada ligação a Braga, cfr. por exemplo A.A. 
NASCIMENTO, Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra, ed. cit., p. 25-30 e 131-132 (n. 33). 
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do de Moissac, em 1099, e em 1108 suceder-lhe-ia o mesmo Maurício então bispo de 
Coimbra, como metropolita de Braga) e Porto (em 1113 Hugo de Compostela, francês 
de origem); a mesma política é continuada pelo seu filho Afonso Henriques, como o 
testemunha a nomeação do cruzado inglês Gilberto de Hastings para bispo de Lisboa, 
logo após a reconquista da cidade, que terminou a 4 de agosto de 1147, na seqüência da 
captura e execução do velho bispo moçárabe durante o saque da cidade e das persegui-
ções realizados pelos cruzados estrangeiros.14 De qualquer forma, esta presença de guer-
reiros anglo-saxônicos parece abrir relações de natureza cultural e religiosa com esta 
região cujos contornos começam a ser conhecidos.15 

A mesma orientação política está presente na promoção “oficial” da escrita carolina, 
que funcionou como poderoso elemento simbólico e físico da nova prática cultural, de que 
os scriptoria dos mosteiros de Santa Cruz e de Alcobaça foram instrumento, contra esse 
laço material com a tradição moçárabe representado pela escrita hoje chamada “visigóti- 
ca”. É significativo que estes dois importantes centros de recepção e difusão da cultura 
escrita e escolar não tenham desempenhado qualquer papel na preservação da cultura 
moçárabe, e menos ainda da árabe. A presença em Portugal da nova escrita é assinalável 
desde 1050, mas o desaparecimento definitivo da visigótica ocorre já no último quartel do 
século XII. As causas desta substituição são multifatoriais como assinalou Maria José A. 
Santos, que atenua a tese tradicional da relação de causalidade entre a presença dos nobres 
estrangeiros, a introdução do novo rito e do novo monaquismo e o conseqüente apareci- 
mento e difusão da escrita carolina, porque estes se processam em período de longa dura- 
ção e não de modo instantâneo e, como se constata pela data referida, começa algum tem- 
po antes daqueles fenômenos.16 Segundo a autora, essa entrada teria ficado sobretudo a 
dever-se à chegada e uso de livros escritos na nova grafia. Contudo, como reconhece, esta 
hipótese carece de testemunhos que tenham sobrevivido e a atestem, mas que se torna 
verosímil pelo fato de por essa altura terem começado a chegar as reformas gregorianas e 
com elas os novos livros litúrgicos. Mesmo assim, não se pode negar que o novo poder 
político, ou eclesiástico ou monástico, favorece exclusivamente a escrita carolina (com a 
provável resistência de Coimbra, tanto na Sé como em Santa Cruz, de onde provêm os 
últimos testemunhos da velha escrita). Outras escritas regionais, como, por exemplo, a 
beneventana da Itália meridional, sobreviveram muito mais tempo à pressão da carolina e 
da gótica, porque o seu uso não foi política ou culturalmente condicionado, como aconte- 
ceu na Península Ibérica onde a difusão da nova escrita é comparativamente rápida. No 
manuscrito 30 de Santa Cruz pressente-se o dramatismo desta aparentemente simples 
alteração na escrita: o seu primeiro texto é a História eclesiástica de Eusébio de Cesaréia 
e até ao f. 41ra está escrito em letra visigótica de transição, contudo, a meio de uma frase, 
                             
14  Cfr. Conquista de Lisboa aos Mouros em 1147. Carta de um cruzado inglês que participou nos acontecimentos, 

trad. J.A. de Oliveira, Livros Horizonte, Lisboa 1989, p. 77-79. Durante muito tempo esta obra, De expugnatio-
ne Lyxbonensi, foi erradamente atribuída a Osberno, a quem é de fato dirigida; H. LIVERMORE (em “The ‘Con-
quest of Lisbon’ and its Author”, Portuguese Studies, 6, 1990, p. 1-16) identificou o autor “R.” com o padre an-
glo-normando Raol. 

15  Anne J. DUGGAN, “Aspects of Anglo-Portuguese relations in the Twelfth Century. Manuscripts, relics,  
Decretals and the Cult of St Thomas Becket at Lorvão, Alcobaça and Tomar”, Portuguese Studies, 14 (1998)  
p. 1-19. Estas relações podem explicar a rápida difusão em Portugal do culto de Tomás Becket, cuja Vita e Mi-
racula também se encontram noutro manuscrito do séc. XII-XIII em S. Cruz (ms. 60), sobre o qual A. Duggan 
publicará em breve um estudo com novos elementos quanto às relações culturais anglo-portuguesas no séculos 
XII-XIII. 

16  Maria José Azevedo SANTOS, Da visigótica à carolina, a escrita em Portugal de 882 a 1172 (Aspectos técnicos 
e culturais) (Textos universitários de ciências sociais e humanas), FCG-JNICT, Lisboa 1993, cfr. p. 260- 272  
e 279. 



 

 José Francisco Meirinhos   •   Estudos de filosofia medieval. Autores e temas portugueses 34 

esta interrompe-se e é retomada por outra mão mas já em escrita gótica inicial por uma 
mão que, até ao que final do que nesse caderno estava em branco, ainda tenta imitar o 
traçado mas não a forma das letras visigóticas, finalmente, a partir do f. 49 e até ao final 
volume, o copista que em 1191 terminará o seu trabalho usa com perfeito domínio a escri-
ta gótica sem qualquer preocupação de mimetizar a escrita do primeiro copista. O que terá 
levado o primeiro copista a interromper o seu trabalho permanecer-nos-á para sempre 
velado, mas estes fólios dão-nos a imagem das mudanças súbitas por abandono da cultura 
moçárabe substituída pelas práticas agora mais valorizadas do costume franco. 

A pública defesa que o prior de S. Cruz faz dos moçárabes perante o rei Afonso Hen-
riques, referida atrás, não deve ser estranha à ligação pessoal de Teotônio à Sé de Coim-
bra, praticamente a única a mostrar prolongada resistência ao novo rito gregoriano e à 
cultura franca. Esta atitude local poderá explicar a existência de livros moçárabes, isto é 
textos latinos em escrita visigótica, não só no tesouro da Sé mas também no próprio mos-
teiro de S. Cruz de Coimbra. O seu estado fragmentário, pois foram desmembrados para 
reencadernar outros códices, o que só é possível por terem caído em desuso.17 Quanto a 
textos árabes ou possíveis traduções do árabe, apesar de aqui e ali serem referidos em 
inventários e testamentos, nada sobreviveu. 

As bibliotecas dos mosteiros de Santa Cruz e de Alcobaça desempenharam um inegá- 
vel papel na revitalização da vida intelectual e espiritual da última metade do séc. XII em 
Portugal. A situação dos mosteiros de tradição beneditina, sob o peso do seu isolamento 
face aos circuitos de difusão do saber, é bem diferente. Como escreveu José Mattoso a 
propósito dos mosteiros da região do Porto após constar a imperícia gramatical dos do- 
cumentos redigidos entre o ano 1000 e 1200: “De fato, os monges portugueses desta épo- 
ca, vivendo nas fronteiras do Islão, não têm qualquer pretensão de ordem intelectual. Mas, 
importa não julgar somente com base nos documentos: ainda que preocupados sobretudo 
em subsistir, os monges possuem livros e não escrevem apenas documentos jurídicos. [...] 
possuíam as suas pequenas bibliotecas onde guardavam a Bíblia, obras de autores religio- 
sos e o código visigótico. Nos documentos conhecidos nenhuma referência explícita é 
feita à ‘biblioteca’”,18 mesmo assim os livros existiam e eram guardados e distribuídos 
para leitura como impunham os costumeiros e a regra de S. Bento.19 De fato, nessas insti- 
tuições a biblioteca e mesmo o scriptorium, quando existiam como espaços autônomos, 
não ocupavam o lugar de destaque que teriam em Santa Cruz ou Alcobaça. 

Da dependência de Santa Cruz de Coimbra face a S. Rufo de Avinhão e de Alcobaça 
face a Claraval resulta diretamente a personalidade espiritual e doutrinal que cada mos- 
teiro assumiu. Os primeiros códices de que se dotaram diziam respeito à liturgia, à lectio 
divina ou à exegese, com o intuito de servir à formação intelectual dos monges e dos clé-
rigos, na linha das reformas monásticas do século.20 É bem conhecido o caso de S. Cruz 

                             
17  Ver o frag. de um códice jurídico do séc. IX no ms. 52 de Santa Cruz, ou até um pedaço de pergaminho com 

escrita visigótica inserido no interior da pasta de papel que serve de miolo à capa do ms. 90 da mesma bibliote-
ca; para códices completos ver os manuscritos 4, 30, 47 e 51 de Santa Cruz. Também nas bibliotecas de Alco-
baça e de Lorvão sobreviveram códices em escrita visigótica de transição para a carolina ou a gótica. 

18  J. MATTOSO, O monaquismo Ibérico e Cluny, trad. J.L. Fontes (Obras completas, 12), Círculo de Leitores, 
Lisboa 2002, p. 224-225, trad. port. da obra Le monachisme ibérique et Cluny. Les monastères du diocèse de 
Porto de l’an mille à 1200 (Recueil des travaux d’histoire et de philologie, IVe s., 39), Université de Louvain, 
Louvain 1968, p. 293. 

19  IDEM, ibidem, p. 225. Na mesma linha ver J. MATTOSO, “A cultura monástica em Portugal”, reed in ID., Reli- 
gião e cultura..., op. cit., p. 355-393, sendo as páginas 377 e segg. dedicadas às bibliotecas. 

20  A relação direta entre as novas orientações monásticas e o tipo e conteúdo de livros copiados é constatado por 
D. NEBBIAI DALLA GUARDA, “Livres et bibliothèques dans les monastaires français au XIIe siècle”, in F. GAS-
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referido na Vida de D. Telo (obra escrita por Pedro Alfarde acerca de um dos fundadores 
do mosteiro, ele próprio antigo copista da Sé de Coimbra) onde se descrevem três momen-
tos que mostram a preocupação dos promotores da nova canônica em equipar o mosteiro 
com os livros de constituição e para o serviço divino, dentro das novas orientações ecle-
siásticas. É à canônica de S. Rufo de Avinhão que, por várias vezes, se deslocam conegos 
de Santa Cruz para procurar e copiar livros que “faziam falta” à vida do mosteiro.21 A 
comitiva que no regresso de audiências com o papa chega em 1135 a Avinhão a pé, depois 
de peripécias várias que o narrador interpreta como sinal do “incomparável patro- 
cínio de Deus”, aproveitará para que um dos seus, o monge Domingos, “selando previa- 
mente amizade com os presbíteros de S. Rufo”, traga consigo o Costumeiro, que ele pró- 
prio tinha ido para procurar, obra indispensável para a organização da vida comunitária do 
novo mosteiro.22 Em 1136 é enviado o presbítero Pedro Salomão e o seu ajudante para aí 
o copiar de novo juntamente com outros livros “e eles prodigalizam-lhes a maior abun- 
dância de tudo, facultando-lhes quanto necessitavam, quer dos Costumeiros quer quanto 
dos outros livros a copiar”. A minúcia descritiva do hagiógrafo permite-nos saber que se 
demoraram nesta tarefa desde 11 de novembro de 1136 (dia da festa de S. Martinho) até 
ao dia 11 de abril de 1137 (dia de Páscoa), tendo chegado a Coimbra “cerca de quinze dias 
antes da festa de S. João, trazendo consigo um Costumeiro plenário, de todo o ano”.23 
Mais tarde, quando em 1139 D. João Peculiar, outro dos fundadores de S. Cruz e agora 
arcebispo de Braga, regressava de uma embaixada que o mosteiro enviara ao papa Ino-
cêncio III em súplica de recomendação de privilégio, a passagem por S. Rufo servirá de 
novo para copiar livros: 

[...] o mesmo presbítero Pedro permanece em S. Rufo, quase um ano inteiro, a saber se 
havia alguma coisa que fizesse falta, quer no Costumeiro, quer em algum saber eclesiásti- 
co (ecclesiastica doctrina). E foi assim que, bem instruído em tudo quanto dizia respeito à 
disciplina eclesiástica (ecclesiastico ordine), nos trouxe um Capitulário inteiro, o Antifo-
nário, o Costumeiro, o “Comentário” sobre “o Evangelho de” João, assim como a sua 
Interpretação do Génesis à letra e as Questões sobre os evangelhos de Mateus e de Lucas, 
o Hexameron de Ambrósio, bem como o seu Sobre a Penitência, e ainda o Livro pastoral 
[ou Sobre a dignidade sacerdotal] e a Exposição de Lucas de Beda.24 

Neste episódio é já bem evidente um novo interesse da comunidade regrante pela 
ecclesiastica doctrina e os instrumentos preferidos são precisamente textos exegéticos 
de três das mais importantes autoridades patrísticas: Agostinho, Ambrósio e Beda. Te- 
nho defendido que o atual manuscrito 58 de Santa Cruz é precisamente o que o presbíte- 
ro Pedro traz de S. Rufo, mas sem que possamos saber se foi ele a manuscrevê-lo, códi- 
ce esse que inclui exatamente as últimas seis obras enumeradas e precisamente na mes-
ma ordem.25 

Apesar de algumas destas obras conterem inegáveis conteúdos filosóficos, convém 
dizer que a filosofia ou as sete artes liberais têm uma presença muito tênue nas estantes 

                             
PARRI (org.), Le XIIe siècle. Mutations et renouveau em France dans la première moitiè du XIIe siècle (col. Ca-
hiers du Leopard d’Or, 3), Ed. Le Leopard d’Or, Paris 1994, p. 205-255. 

21  Cfr. A. CRUZ, Santa Cruz de Coimbra, op. cit., p. 43-50. 
22  Vita Tellonis, VII, em A.A. NASCIMENTO, Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra, Edições Colibri, Lisboa, 

1998, p. 71. 
23  Vita Tellonis, VIII-IX, ibidem, p. 76-77. 
24  Vita Tellonis, XIII, ibidem, p. 80-81. 
25  Cfr. a minha descrição do manuscrito em A.A. NASCIMENTO – J.F. MEIRINHOS (org.), Catálogo dos códices da 

livraria de mão, obra cit., p. 271-274. 
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das bibliotecas monásticas. Os textos habituais para o ensino das artes da linguagem 
quase não existiam, ou não sobreviveram. Seria também fácil constatar a ausência, entre 
os manuscritos do século XII ou do início do XIII, de Boécio, do Organon de Aristó- 
teles, para já não falarmos de outros textos e autores recém traduzidos a partir do árabe, 
que estiveram na raiz dessa inovadora irrigação bibliográfica que alterou os rumos da 
filosofia no ocidente. O mesmo se poderia dizer quanto à presença da literatura clássica. 
Depois da época de Martinho de Braga e do desaparecimento dos últimos traços de 
romanidade com a difusão da cultura e do rito visigóticos e das formas peculiares da 
sobrevivência da cultura latino-cristã no período árabe, a presença de textos clássicos é 
indetectável e são escassíssimas as referências a códices com textos clássicos não patrís- 
ticos. Se não parece que em S. Cruz tenha existido alguma vez um interesse classicista, 
já em Alcobaça essa presença é sensível, mas em período mais tardio.26 Mesmo obras 
muito difundida e emblemáticas da sacra doctrina, como as Sentenças de Pedro Lom- 
bardo, não existem em manuscritos do século XII, e os livros de S. Anselmo existentes 
em Alcobaça também são de data posterior. Mas inúmeros manuscritos do século XII 
atestam o vigor das leituras teológicas destes homens.27 Nessas bibliotecas pontificam 
as obras úteis à lectio divina, à exegese escriturística e à formação litúrgica geral. Como 
seu complemento sobressaem as enciclopédicas características daquele pensamento 
simbolista e espiritualista, escritas por autoridades acarinhadas como Isidoro,28 Beda ou 
Rabano Mauro,29 que o século XII veio simultaneamente prolongar, mas também afastar 
com a emergência de enciclopedistas influenciados pelos novos textos e pela ciência 
árabe, como Adelardo de Bath, Hermano de Caríntia, ou os chartrenses, dos quais não 
se encontram traços em bibliotecas ou registros portugueses. Note-se que mesmo alguns 
dos autores e compiladores do século XII presentes nessas bibliotecas, como Hugo de 
Folieto e Papias, relevam do mesmo espírito simbolista e alegorizante.30 É ainda o anti-
go saber que vemos perdurar, como não é de estranhar em ambientes monásticos, dedi-
cados aos cuidados pastorais e ao serviço religioso. É difícil determinar qual o grau de 
                             
26  Ver a propósito o ensaio de A.A. NASCIMENTO, simultaneamente programático e de síntese do estado da ques-

tão, onde também se propõe o recurso a metodologias de análise directa para obter alguma informação: “Étant 
donné que les témoins matériels de la lecture des auteurs anciens ont disparu, il ne nous reste qu’a interroger les 
textes pour percevoir les éventuels effets de cette lecture”, A.A. NASCIMENTO “La réception des auteurs classi-
ques dans l’espace culturel portugais: une question ouverte”, in Cl. LEONARDI – B.M. OLSEN (ed.), The Classi-
cal Tradition in the Middle Ages and the Renaissance. Proceedings of the First European Science Foundation 
Workshop on “The Reception of Classical Texts” (Florence, Certosa del Galluzzo, 26-27 June 1992) (Bibliote-
ca di Medioevo latino, 15), CISAM, Spoleto 1995, p. 47-56, cit. p. 53. 

27  O escrúpulo historiográfico obriga a dizer que a existência hoje de manuscritos datáveis do século XII, não 
significa que eles pertenciam desde essa altura aos fundos codicológicos onde atualmente se conservam. Pode-
riam ter sido oferecidos ou adquiridos muito mais tarde. Por outro lado, sabemos bem que as datações são na 
maior parte dos casos conjeturais e portanto falíveis, por vezes com erros de muitas décadas ou séculos. Por es-
tas razões cada caso aduzido a seguir exigiria uma investigação particular (para a qual raramente haveria infor-
mações suficientes) no sentido de se determinar a época de entrada ou o uso desses manuscritos nos respectivos 
mosteiros. Por outro lado, muitos desses manuscritos poderiam estar décadas sem atrair a atenção de qualquer 
leitor, enquanto outros seriam disputados a cada momento. Em conclusão, assinalar a presença de um manuscri-
to afinal pode querer dizer pouco ou nada sobre a sua efetiva influência. 

28  Etimologias: S. Cruz 17. 
29  De computo: S. Cruz 8; Alcobaça 426. 
30  Hugo de Folieto em códices do início do século XIII: Santa Cruz 34 (Porto, Biblioteca Pública Municipal, S. 

Cruz 34), Alcobaça 238 Biblioteca Nacional, e um códice de 1183: Lorvão 5 (ANTT, C.F. 90). PAPIAS: S. Cruz 
8 (Porto, BPMP 30, séc. XIII), Alcobaça 424, 425 e 426. Sobre a presença e a influência de Papias no ensino e 
na formação da dicionarística em Portugal ver T. VERDELHO, As origens da Gramaticografia e da Lexicografia 
Latino-Portuguesas (Lingüística, 18) Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Aveiro 1995, em 
especial as p. 150-156, 183-190. 
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importância do enciclopedismo clássico e baixo-medieval na cultura ou nas possíveis 
escolas monásticas, até porque a presença das obras relativas ao trivium de autores refe-
ridos também se pode dever ao imenso prestígio de que desfrutavam em matérias teoló-
gicas e exegéticas, como é bem comprovável pelo grande número de manuscritos do 
século XII com textos seus. 

No domínio espiritual e teológico chegam de imediato a S. Cruz e Alcobaça algu-
mas obras dos mais importantes teólogos do século, empenhados na renovação monásti-
ca, litúrgica e de costumes, como Bernardo de Claraval,31 Ricardo32 e Hugo,33 cônegos 
de S. Vítor, ou outros de idêntica orientação espiritual.34 

A este propósito deve ser bem salientada a existência em dois manuscritos portu-
gueses, os únicos conhecidos,35 da Expositio in libro Ihesu filii Sirach, um comentário 
ao Eclesiástico, seguido de um Sermão sobre a I Epístola de S. João, escrita por um 
mestre Hugo, que alguns erradamente identificaram como sendo o monge de S. Vítor.  
A presença desta obra, escrita seguramente no séc. XII, nos dois mosteiros adquire 
grande importância, não só por serem os dois únicos apógrafos conhecidos, mas tam-
bém por não estar fora de hipótese tratar-se de obra de autor português, o que a tornaria 
absolutamente singular dada a já referida ausência de outra produção teológica ou filo-
sófica ao longo deste século. Apenas estudos mais aprofundados poderiam conduzir a 
alguma conclusão. 

Também no plano espiritual e cultural estes dois mosteiros se colocam do lado das 
novas fundações monásticas, vitorina ou cisterciense, onde sobressaíam, respectivamen-
te, as figuras e carisma de intelectuais como Hugo de S. Vítor e Bernardo de Claraval. 
Estes dois autores desfrutaram desde cedo em Portugal de grande prestígio e ascendente 
intelectual, como o atesta a presença de obras suas em ambos os mosteiros, praticamen-
te desde as respectivas fundações. 

Em contrapartida, por aquilo que hoje podemos conhecer, não é detectável em Portugal 
ao longo do século XII qualquer presença ou influência direta da nova literatura filosófica: 
as obras cosmológicas dos chartrenses, os comentários lógicos e dialéticos, as novas enci-
clopédias, os textos naturalísticos, as súmulas escolares de filosofia, as sumas e sentenças de 
teologia. Alguma dessa produção, como pudemos ver acima, virá a entrar em Alcobaça nos 

                             
31  Santa Cruz 33 (Porto, BPMP 44), códice contendo os Sermões de S. Bernardo de Claraval, sendo a última parte 

datada de 1187 (que aparenta ser contemporânea da primeira parte). Como é natural, esta presença é mais sensí-
vel em Alcobaça, mas também reduzida face à produção do santo e ao fato de ele ter sido patrono fundador do 
mosteiro: Sermões, epístolas e pequenos tratados (Alcobaça 152), Sermões sobre o Cântico dos Cânticos (Al-
cobaça 357), Sermões e Sentenças (Alcobaça 358), para além de outros pequenos textos em miscelâneas do sé-
culo XIII: Alcobaça 168, 180, 187. 

32  Em manuscritos do século XIII: Beniamin minor: Santa Cruz 32, ou o De dignitate sacerdotali: Alcobaça 170 
ou o Tractatus de statu interioris hominis: Alcobaça 379 e outras obras em Alcobaça 238, etc. 

33  Em Santa Cruz, para além de um fragmento do séc. XII do De arrha animae (4 fólios, que sobreviveram como 
guardas anteriores do ms. 20 de Santa Cruz), encontram-se outras obras completas do autor: Speculum Ecclesi-
ae: Santa Cruz 32 (séc. XIII); De Sacramentis Christianae Fidei: Santa Cruz 16 (séc. XIII). Mas a sua presença 
em Alcobaça é mais imponente: mss. De Sacramentis em Alcobaça 156 (séc. XIII); De arca Noe em Alcobaça 
154 (séc. XIII); Lamentações de Jeremias em Alcobaça 242 (séc. XIII); Livro dos provérbios em Alcobaça 243 
(séc. XIII) e uma coletânea no códice Alcobaça 155 (séc. XIII); e ainda pequenos textos em Alcobaça 170 (séc. 
XIII). 

34  Remígio de Auxerre: Defloratio no códice Santa Cruz 32 (séc. XIII) ou o códice Santa Cruz 80 (Porto, BPMP 
859) que contém uma miscelânea de textos de Defensor de Ligugé, Liber scintillarum; Ambrósio Autperto, De 
conflictu viciorum et machina virtutum; e o De IIII virtutibus principalibus de autor anônimo. Alcobaça é muito 
mais rica neste gênero de textos, por isso não são aqui enumerados. 

35  Trata-se dos códices S. Cruz 61 (séc. XII) e Alcobaça 244 (início do séc. XIII). 
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séculos seguintes e em menor grau também em S. Cruz,36 mas tudo leva a crer que essa 
entrada ocorre já em reação a outras inovações mais arrojadas dos séculos XIII e XIV. 

2.2 A cultura dos mestres 
Contudo, aquelas obras não estão totalmente ausentes de Portugal no período de 

Afonso Henriques, pois no Livro das calendas da Sé de Coimbra está registrada, por 
morte de Mestre Martins em Paris, a doação de um impressionante rol de obras, que 
abrangem campos tão diversos como a teologia, a sermonística, e exegese, a história, a 
medicina, a astronomia, a filosofia, a liturgia, a aritmética: 

[1175 fevereiro 1] Paris, morte de mestre Martins cônego presbítero que deu à canônica um 
livro de sermões e parte das Epístolas de Paulo em sete cadernos, o Cântico dos Cânticos, o 
livro de Isidoro sobre a exposição das Histórias, prática de medicina, um livro de astrono-
mia, a Filosofia de mestre Guilherme, o livro Defloratione da missa, um livro de Garlando, 
um livro de questões, as Dietas particulares, um livro de aritmética, um ábaco, um livro de 
Constantino, outras Dietas, um livro de medicina, um livro sobre Mateus.37 

Não sendo este o lugar para tentar identificar todas estas obras, elencadas sem um 
critério evidente, atente-se pelo menos no que nos podem dizer quanto à filosofia e 
campos afins. Trata-se de uma biblioteca privada bem fornecida, de pelo menos 14  
obras (mas não sabemos em quantos códices), onde se cruzam obras úteis à vida ecle- 
siástica e ao trabalho de mestre. Repare-se desde logo na modernidade deste patrimônio, 
porquanto três dos autores nomeados são dos séculos XI-XII: Guilherme, Garlando e 
Constantino. A “Filosofia de mestre Guilherme (philosophiam magistro Villielmi)” 
aparenta ser a Philosophia mundi de Guilherme de Conques,38 discípulo de Bernardo de 
Chartres e depois mestre na mesma escola, onde, por volta de 1125, escreveu esta obra 
que se ocupa do homem e do cosmos, recorrendo abundantemente a fontes médicas. 
Embora a referência “livro de Garlando (librum Gerlandi)” não seja muito elucidativa, 
poderá apontar quer para o poeta e gramático do século XII João de Garlandia (Iohannes 
de Garlandia),39 quer para Garlando computista (Garlandus compotista), um intelectual 
do século XI (c. 1015-1084/1102), natural de Liège e depois mestre em Besançon, de 
vastos interesses intelectuais que escreveu obras de cronologia, astronomia, aritmética, 
música, para além de um compêndio de lógica e uma enciclopédia de teologia.40 Embo-

                             
36  De fato, apenas Alcobaça se fará eco e legará para a posteridade manuscritos contendo obras com estas orienta- 

ções. Para um levantamento preliminar dessa presença ver a segunda parte do estudo de A.A. NASCIMENTO  
“O livro de teologia: gênese de uma estrutura e estruturação de uma ciência”, in Didaskalia, 25 (1995) 235-255, 
cfr. em especial as p. 249-252. 

37  “[1175 fevereiro 1] Parisius, obitus magistri Martini presbiteri canonici qui dedit canonicis librum sermonum et 
partem epistolarum Pauli in VII.em caternos, Cantica Canticorum, Genesim, librum Isidori de expositione Histo-
rie, practicam de medicinis, librum de astronomia, Philosophiam magistri Vilielmi, librum de defloratione mis-
se, librum Gerlandi, librum questionum, dietas particulares, librum arismetice, abacum, librum Constantini, ali-
as dietas, librum de medicinis, librum super Matheum”, in P. DAVID – T.S. SOARES, Liber anniversariorum ec-
clesiae cathedralis Colimbriensis (Livro das Calendas) 2 vol., Coimbra 1947-1948 (cfr. vol. I, p. 79) e A.J. 
COSTA, “A Biblioteca e o tesouro da Sé de Coimbra nos séculos XI a XVI”, Boletim da Biblioteca da Universi-
dade de Coimbra, 38 (1983) p. 57. 

38  G. MAURACH (ed.) Guillelmus de Conchis, Philosophia mundi [texto latino com trad. alemã], Pretoria Univer-
sity Press, Pretoria 1980. Sobre Guilherme ver D. ELFORD, “William of Conches”, in P. DRONKE (ed.) A His-
tory of Twelfth-Century... op. cit., p. 308-327. 

39  É esta a identificação proposta por A.J. COSTA, “A Biblioteca...”, art. cit., p. 18-19. 
40  Cfr. um resumo bio-bibliográfico em P. DRONKE (ed.) A History of the Twelfth-Century..., op. cit., p. 448, 

baseado na obra que se cita na n. seguinte. 
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ra não saibamos qual a obra legada, a fazer fé nos restantes livros da lista é mais prová-
vel que o “librum Gerlandi” versasse temas científicos e não é improvável que se trate 
da sua obra mais famosa, a Dialectica, cuja difusão e influência em autores seguintes 
parece ter sido reduzida.41 Sem outras indicações é quase impossível decifrar de que 
tratava o “livro de questões (librum questionum)”, designação interessante porque iden-
tifica a obra pelo gênero literário e método problematizador que passará a ser usado em 
todas as áreas científicas e que constituiu uma das mais importantes aquisições da raci-
onalidade argumentativa do século XII e verdadeiro traço caracterizador da escolástica 
posterior.42 O mestre doa ainda um importante conjunto de cinco obras médicas, entre 
as quais “um livro de Constantino (librum Constantini)”, que aponta para Constantino 
Africano, monge cassinense do século XI, com notável trabalho de tradução para latim 
de obras médicas a partir do árabe, para além de alguns pequenos tratados próprios e a 
adaptação do manual de Abu Ja‘far Ahmad ibn Ibrahim ibn abi Kalid al Jazzar, Kitab 
Zad al-musafir wa-qut al-hadir, conhecido no ocidente como Viaticum Constantini. 
Outra tradução que lhe era atribuída como obra própria, o Pantegni, seria profusamente 
utilizada em matéria física e antropológica pelos filósofos dos séculos seguintes.43 É 
para uma destas duas obras que poderá apontar a doação. Para além das obras filosófi-
cas e médicas não tem menos interesse a notável presença de dois tratados sobre artes 
do quadrivium, astronomia e aritmética, bem como um ábaco (ou um livro sobre o ába-
co?). 

O proprietário dos livros era provavelmente Mestre por alguma escola de Artes li- 
berais ou mesmo de medicina. Não é despiciendo que fosse Mestre em Paris, possuindo 
uma biblioteca atualizadíssima e compaginada com os interessas da época, em perfeita 
integração na nova cultura urbana. A extensão da lista é notável pela sua diversidade e 
modernidade, sem paralelo nas bibliotecas dos mosteiros atrás referidos, tendo em con- 
ta, repito, o limitado conhecimento que podemos ter dos respectivos armários durante o 
século XII.44 Após a sua doação, que utilização terá sido feita destes livros pelos cone- 
gos e leitores da Sé de Coimbra? Ignora-mo-lo. Também desconhecemos qualquer obra 
teológico-filosófica que no século XII tivesse resultado do estudo dessas obras ou das dos 
outros mosteiros. A ausência de testemunhos, mesmo indiretos, parece indicar que  
de fato não foram escritas. Como sabemos, os interesses dos meios literatos, monásticos 
ou catedralícios, centravam-se preferentemente na literatura hagiográfica, na historio- 

                             
41  Garlandus Compotista, Dialectica. Firts edition of the manuscripts, with an introduction on the life and works 

of the author and on the contents of the present work by L.M. de RIJK (Philosophical texts and studies, 3) Van 
Gorcum, Assen 1959. 

42  Ver a propósito a recente obra de B. LAWN, The Rise and Decline of the Scholastic “Quaestio Disputata”  with 
Special Emphasis on its Use in the Teaching of Medicine and Science (Education and Society in the Middle Ag-
es and Renaissance, 2) E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1993. 

43  Ch. BURNETT – D. JACQUART (dir.), Constantine the African and Ali Ibn al -Abbas Al Magusi (Studies in 
Ancient Medicine, 10) E.J. Brill, Leiden – New York 1994; Daniele JACQUART, “La scolastique médicale”, in 
M.D. GRMEK (dir.) – B. FANTINI (col.), Histoire de pensée médicale en Occident. vol. 1 Antiquité et Moyen 
Âge, Ed. du Seuil, Paris 1995, p. 175-210, cfr. em especial p. 179-182 e 317. Sobre Constatino e o Viaticum, ver 
M.F. WACK, Lovesickness in the Middle Ages. The “Viaticum” and its Commentaries (Middle Ages series) 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1990, cfr. em especial p. 31-38. 

44  A biblioteca do mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa apresentava no primeiro quartel do século XIII um 
patrimônio de obras científicas bem mais interessante, como o atestam três empréstimos realizados em 1207, 
1218 e 1226 e registrados num códice que hoje pertence ao fundo de Santa Cruz de Coimbra, cfr. A. CRUZ, San-
ta Cruz de Coimbra..., op. cit., p. 192-194. 
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grafia e analística, e sobretudo na produção de diplomas. De fato nestes domínios há al-
guma produção original, apesar da inspiração em modelos estereotipados.45 

As bibliotecas dos mosteiros fundados no tempo de Afonso Henriques haveriam de 
produzir os seus teólogos e filósofos, não no tempo do primeiro rei, mas seguramente em 
conseqüência do patrimônio librário então constituído, que permitia uma primeira e até 
sólida formação intelectual. De qualquer forma, os autores e obras que vieram a obter 
alguma projeção desenvolveram a sua atividade no estrangeiro. Fruto também da política 
régia de bolsas para estudantes que prosseguiam estudos no estrangeiro. Em 1192 o rei 
Sancho I criou bolsas de estudos para que cônegos regrantes de Santa Cruz pudessem 
estudar fora do país,46 crescendo por isso o número de portugueses em escolas de depois 
em universidades estrangeiras durante século XII,47 sendo conhecidos diversos mestres 
portugueses nesse mesmo século.48 e sobretudo no séculos seguintes. 

Logo no primeiro quartel do século XIII, Fernando Martins, depois frei Antônio e 
santo venerado em Pádua e Lisboa, frequentou certamente as bibliotecas dos mosteiros de 
cônegos regrantes de S. Vicente de Fora em Lisboa e de S. Cruz em Coimbra, vindo a 
produzir na longínqua Itália uma obra escrita que também espelha com vigor e profundi-
dade as leituras do tal enciclopedismo antigo que subsistia no mosteiro.49 Um outro autor, 
quanto a mim também saído do ambiente monástico português, produzirá no final da pri-
meira metade do século XIII uma paráfrase do De anima de Aristóteles eivada de psicolo-
gia simbolista e de espiritualidade monástica chartrense entrelaçada com a filosofia de 
Avicena e a nova metafísica peripatética; trata-se de Pedro Hispano Portugalense, mestre 
de Artes e Médico, autor de uma Scientia libri de anima e de um De longitudine et brevi-
tate vitae, autor que tem sido confundido com o Pedro Julião que em 1276 veio a ser papa 
sob o nome de João XXI.50 Não menos interessante e enigmático, pelos seus interesses e 
pelo fáustico percurso pelas ciências naturais entre Toledo e Paris, é o dominicano frei Gil 
de Santarém. 

Uma conseqüência, ainda mais distante, do papel didático destes mosteiros (onde ao 
longo de todo o século XIII continua a concentrar-se a formação escolar51) e da sua  
necessidade de afirmação intelectual, encontrá-la-emos na carta de informação enviada  
ao papa em 12 de novembro de 1288, sobre a instituição do studium generale português 

                             
45  Um conspecto da literatura latina de autores portugueses (infelizmente sem as respectivas referências bibliográ-

ficas) encontra-se nas p. 17-51 de J.G. FREIRE, Oração de Sapiência. O latim medieval em Portugal  Língua e 
literatura, Universidade de Coimbra, Coimbra 1995; mas, no que à teologia e filosofia diz respeito, as obras as-
sinaladas são posteriores à primeira metade do século XIII; cfr. também A.A. NASCIMENTO, “O livro de teolo-
gia...”, art. cit., p. 252-255. 

46  Editado em A.M. de SÁ, “Primórdios da Cultura Portuguesa II”, Arquivos de História da Cultura Portuguesa, 
II-1 (1968) doc. 36 e 42. 

47  Cfr. F.G. CAEIRO, Santo António de Lisboa, 2 vol. (Estudos Gerais) IN-CM, Lisboa 1995 (2ª ed.), vol. I, p. 58-69. 
48  Cfr. F.G. CAEIRO, Santo António de Lisboa, I, p. 10-15, 37-45, 58-69. 
49  SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Obras completas, 2 vol. em edição bilíngüe, trad. introd. e notas por H.P. REMA 

(Tesouros da literatura e da história) Lello e Irmão, Porto 1987. Sobre a sua formação junto dos cônegos regran-
tes, vejam-se as p. 17-96 do vol. I da obra de F.G. CAEIRO, Santo António de Lisboa, cit. Vejam-se também os 
estudos a seguir dedicados a este autor. 

50  Vejam-se os estudos a seguir dedicados a este(s) autor(es). 
51  Sobre as escolas em Portugal nos séculos XII ver os ainda insuperados estudos de A.M. de SÁ, “Primórdios da 

Cultura Portuguesa I”, Arquivos de História da Cultura Portuguesa, I-1 (1967) 1-113 e “Primórdios da Cultura 
Portuguesa II”, Arquivos de História da Cultura Portuguesa, II-1 (1968) I-VIII, 1-129; F.G. CAEIRO, “As esco-
las capitulares no primeiro século da nacionalidade portuguesa”, Arquivos de História da Cultura Portuguesa, 
I-2 (1966) 1-48; IDEM, “A organização do ensino em Portugal no período anterior à fundação da Universidade”, 
Arquivos de História da Cultura Portuguesa, II-3 (1968) 1-23. 
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nesse final do século XIII,52 documento que permanece como uma marca da hegemonia 
dos mosteiros na vida escolar e intelectual portuguesa numa altura em que continuavam a 
não existir verdadeiras escolas urbanas, mais de um século depois de estas, nomeadamente 
em França, terem contribuído decisivamente para agitar ventos de renovação filosófica. 

* 
São parcos os elementos disponíveis sobre a situação da filosofia nos territórios lusita-

nos durante o século XII. Que se saiba, não se escreveu aí qualquer obra que possa incluir-se 
no âmbito da filosofia, mas constata-se um crescente interesse pelas obras de exegese e 
especulação teológica, transportadas pela vaga de reformas monásticas que chegavam do 
norte. Essa influência é acompanhada pela supressão (tudo indica que deliberadamente) de 
toda a cultura moçárabe e dos prováveis focos de cultura árabe. Trata-se de uma opção antes 
de mais geo-política, que terá efeitos colaterais no próprio respirar da vida intelectual portu-
guesa nascente, inserida definitivamente no espaço da latinidade, sob a influência da cultura 
franca e da cúria romana. A entrada na via européia ocorre sem que o Portugal nascente 
pareça ter dado qualquer contributo para a recuperação do legado árabe, o qual, paradoxal-
mente, ao longo do século XIII recolocaria a Europa na senda da racionalidade grega através 
de um torrencial fluxo de traduções árabo-latinas. 

Algum tempo depois da sua fundação, as bibliotecas monásticas portuguesas vie- 
ram a produzir os seus teólogos e filósofos, ainda herdeiros do século XII nas suas hesi- 
tações e indefinições de orientação filosófica e doutrinal (que não valerá a pena estar agora a 
particularizar). Com esta seqüela que atrás se esboçou sumariamente, a renovação intelectual 
do século XII aparece-nos, em Portugal, diferida e de certo modo diluída no tempo. 

Os mosteiros de S. Cruz de Coimbra e de Alcobaça, poderosos também pela in- 
fluência sobre um vasto território e sobre inúmeros outros mosteiros que deles depen- 
diam, viriam a ser os dois maiores centros de ligação com a cultura franca, praticando 
plenamente as novas diretivas de reforma litúrgica dimanadas da cúria romana, sendo por 
isso atores principais da sua irradiação a todo o território nacional, re-instaurando uma 
unidade lingüística, de ritos e de formas de vida cultural. Como vimos, só algum tempo 
mais tarde, já no século XIII, a filosofia teria alguns afloramentos na obra de autores por-
tugueses que, não o esqueçamos, escreveram os seus textos no estrangeiro, precisamente 
em Itália e França. 

Com a entrada da cultura que nos séculos XI e XII restabeleceu a ligação com a cúria 
romana e com a romanidade clássica e chegava através dos francos, e o simultâneo apa-
gamento das culturas árabe e moçárabe,53 o destino europeu de Portugal ficava instaurado, 
mas esta ruptura impedia também um papel mais forte na recuperação do legado científico 
e cultural árabe. 

                             
52  A.M. de SÁ, Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537). Vol. I: (1288-1377), Instituto de Alta 

Cultura, Lisboa 1966, doc. 2, p. 6-7. 
53  Ver estudo seguinte. 
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A ciência e filosofia árabes em Portugal.  
João de Sevilha e de Lima e outros tradutores 

 

A irrequietude e criatividade, por vezes tumultuosa, da primeira escolástica foi em 
grande parte induzida pelas traduções feitas a partir do árabe na Península Ibérica, pro-
cesso em que os moçárabes e os judeus peninsulares desempenharam o papel fulcral de 
intermediários. Torna-se por isso necessário indagar o papel do Portugal nascente, tam-
bém lugar de cultura moçárabe, na transmissão desse legado científico e filosófico gre-
co-árabe ao ocidente latino. 

Grande parte das traduções árabo-latinas foram realizadas na Península Ibérica, so-
bretudo em Toledo, na conseqüência e durante as guerras de “reconquista”.1 Embora 
diferenciadas nos seus métodos e no âmbito e interesse científico dos textos, as tradu- 
ções constituíam antes de mais uma resposta à crescente curiosidade científica e filosó- 
fica buscando soluções na scientia arabum.2 A região atrai sobretudo homens que se 
interessam por ciências da natureza, intelectuais itinerantes que buscam e traduzem, 
sobretudo numa primeira fase, em particular textos de ciências de ponta do século XII: 
astronomia, astrologia, magia, medicina. Vêm de regiões distantes, como os seus nomes 
indicam: Adelardo de Bath, Gerardo de Cremona, Hermano de Caríntia, Hugo de San- 
talla, João de Sevilha, Platão de Tivoli, Roberto de Chester. 

Sabemos como o contato entre culturas na Península Ibérica favoreceu uma di- 
nâmica própria no domínio intelectual, onde não faltaram polêmicas e diatribes azedas, 
de que resultam influências recíprocas, com vantagem evidente para as recebidas pela 
cultura latino-cristã.3 Se em Aragão a convivência de culturas se prolongou no tempo, 

                             
1  Uma documentada apresentação das traduções árabo-latinas de obras filosóficas realizadas durante a Idade 

Média encontra-se em H. DAIBER, “Lateinische Übersetzungen arabischer Texte zur Philosophie und ihre Be-
deutung für die Scholastik des Mittelalters. Stand und Aufgaben der Forschung”, in J. HAMESSE – M. FATTORI 
(org.) Rencontres de cultures dans la philosophie médiévale. Traductions et traducteurs de l’antiquité tardive 
au XIVe siècle (Publications de l’Institut d’études médiévales – Textes, études, congrès, 11 / Rencontres de phi-
losophie médiévale, 1), Louvain-la-Neuve – Cassino 1990, p. 203-250. Sobre o impacto das novas traduções na 
filosofia ver por exemplo o estudo de P.B. ROSSI, “La nuova biblioteca”, art. cit. supra. O estudo mais amplo 
sobre as traduções árabo-latinas continua a ser o clássico M. STEINSCHNEIDER, Europäischen übersetzungen 
aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jharhunderts, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften in Wien – Philosoph.-histor. Klasse, vol. 149,4 (1904) e 151,1 (1905), Wien 1904 (reimpr. ADEVA, 
Graz 1956). 

2  A imitatio arabum que os tradutores latinos praticam com afinco, baseia-se também no prestígio de que gozava 
a sua ciência entre um grupo de intelectuais provenientes um pouco de toda a Europa. Para um ponto da situa-
ção sobre as traduções árabo-latinas realizadas na Península Ibérica, métodos e predileções teóricas dos traduto-
res e o explícito interesse prático com que as traduções eram feitas, para se conseguir o mesmo progresso nos 
diferentes domínios científicos e em filosofia de que beneficiavam os árabes, cfr. C. BURNETT, “The Translating 
Activity in Medieval Spain”, in S.K. JAYYUSI, The Legacy of Muslim Spain, 2 vol., E.J. Brill, Leiden 2000, vol. 
II, p. 1036-1058, com bibliografia no final. 

3  Ver a propósito as comunicações ao colóquio realizado em El Escorial em 23-26 de junho de 1991 sob o título 
Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la edad-media en la península  
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em Castela (aparte a exceção toledana) a cristianização dos territórios reconquistados 
provocou um mais rápido desaparecimento da presença da cultura árabe.4 Este desvane-
cer da presença árabe e mesmo da diluição dos cristãos moçárabes também se verifica 
em Portugal, mas sem que aqui seja evidente formas continuadas de recuperação do seu 
extraordinário legado científico-especulativo, apesar de a “reconquista” ter durado qua-
se um século e meio. As hipóteses explicativas não são muitas: ou essa presença cultural 
e científica não tinha expressão no islam lusitano, ou não existiam interesses próprios 
que incentivassem a procura e a continuidade do contato com a cultura árabe, ou a per-
seguição foi de tal modo agressiva que levou à sua extinção rápida.5 Mesmo sem contar 
com o caso de Aragão, cuja especificidade já foi referida, em Toledo, a coexistência das 
comunidades judaica, árabe e cristã moçárabe permitiu que desde meados do século XII 
e até final do século XIII fossem sendo traduzidas para latim algumas das mais impor-
tantes obras científicas e filosóficas da antiguidade grega ou árabe ou judaica. Inúmeros 
estudos têm sido atualmente consagrados às traduções realizadas em Toledo, todos 
coincidentes na valorização da sua extraordinária importância, mas também no questio-
namento da existência da chamada “escola de tradutores de Toledo”, mito historiográfi-
co desmentido pela ausência de qualquer instituição ou programa estruturado de tradu-
ção,6 mas onde se pode notar uma coerência de projeto no trabalho de alguns traduto-
res.7 A conjugação de condições sociopolíticas e a presença de eclesiásticos, muitos 
deles estrangeiros, com vastos interesses intelectuais e o fulcral auxílio do bilingüismo 
de moçárabes e judeus, poderão explicar a quantidade de traduções realizadas em Tole-
do.8 Mesmo que não tenha sido em Toledo que foram realizadas todas as traduções 
peninsulares, foi a partir de Toledo que se difundiram as traduções que, por uma ou por 
outra razão, para aí foram levadas. 

Para além dos artefatos e das construções que testemunham a disseminação das di-
versas formas da vida material e espiritual dos árabes no Garb al-Andalus (ou ocidente 
do al-Andalus, que vai de Silves a Mértola e Badajoz, a Lisboa e mesmo Santarém) não 
são abundantes os registros diretos da existência e funcionamento de escolas ou centros 

                             
ibérica, publicadas em dois volumes como o mesmo título, um pela Ed. Brepols, Turnhout 1995, o outro na re-
vista Mediaevalia. Textos e estudos, 5-6 (1994). 

4  Sobre esta diferença no processo de transmissão da cultura árabe ao mundo latino entre os reinos de Aragão e 
Castela, ver J. LOMBA FUENTES, “La transmisión del saber Andalusí a Europa en la Corona de Aragon”, Media-
evalia. Textos e estudos 7-8 (1995) 199-220, cfr. p. 202. 

5  Cfr. J. MATTOSO, Identificação de um País. Ensaio sobre as origens de Portugal, 1096-1325. Vol. I: Oposição 
(Imprensa universitária, 45) Ed. Estampa, Lisboa 1985, p. 311-330 e do mesmo autor: “Os moçárabes”, Revista 
Lusitana, n.s., 6 (1985-1986) 129-139 (incluído em Fragmentos de uma composição medieval, Estampa, Lisboa 
1987, reeditado nas Obras completas, vol. 6, Lisboa 2000). 

6  Para um balanço, cfr. S. VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo en la historia del pensamien-
to, Ayuntamineto de Toledo, Toledo 1998. Apesar do título, o autor discute e concorda com a historiografia 
moderna que não se pode falar em “escola de tradutores” (p. 11-23), nem como uma instituição de transmissão 
de um saber, nem quanto à existência de um programa de traduções realizadas com uma orientação específica, 
podendo apenas entender-se como o contexto cultural específico em que durante os séculos XII e XIII se reali-
zarão traduções que contribuirão para a transformação profunda das orientações filosóficas daquele tempo (p. 
21). 

7  Ch. BURNETT, “The Coherence of the Arabic-Latin Translation Program in Toledo in the Twelfth Century”, 
Science in Context, 14 (2001) 249-288, estuda em particular as traduções de Gerardo de Cremona e de Domingo 
Gundissalino. 

8  Cfr. p. ex. A. de LIBERA, A filosofia medieval, trad. N.N. Campanário, Yvone M.C.T. da Silva, Ed. Loyola, São 
Paulo 1998, p. 346-348 (ed. orig. La philosophie médiévale, PUF, Paris 1993, p. 346-348); L. CARDAILLAC,  
Toledo, séculos XII-XIII. Muçulmanos, cristãos e judeus  o saber e a tolerância, trad., Terramar, Lisboa 1996 
(ed. francesa: Autrement, Paris 1991). 
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de estudos na região. Conhecem-se sobretudo referências biográficas a poetas ou pensa-
dores, quase sempre funcionários ou governantes, e a partir destas têm sido inferidas 
conclusões sobre a vida cultural das cidades onde viveram. É o que se pode constatar na 
relativa escassez de referências à vida cultural organizada, na extensa obra recentemente 
publicada por Christophe Picard sobre o Portugal muçulmano dos séculos VIII a XIII, 
que, diga-se, se ocupa em primeiro lugar dos fatos históricos, da ocupação e exploração 
econômica do espaço e dos territórios urbanos.9 Os centros principais da vida intelectual 
da região são Beja, Silves, Lisboa, mas poderia ainda acrescentar-se Mértola, com os 
seus reis poetas.10 As obras literárias conhecidas sublinham o pendor para a poesia e a 
especulação de pendor místico.11 A vida cultural destes centros está diretamente ligada 
ao seu dinamismo e poder político e aquela declina quando este desaparece.12 As refe-
rências a uma interação no plano da produção escrita entre as comunidades cristãs, mu-
çulmanas e judaicas atividade são inexistentes, o mesmo se com a ausência de referên-
cias a atividades de tradução escrita entre as respectivas línguas e daí se tem inferido 
que da região hoje portuguesa não teria saído no século XII qualquer contributo para as 
traduções árabo-latinas. 

Talvez as coisas tenham sido diferentes e na região portucalense algo poderá de fato 
ter ocorrido em relação com a transmissão do arabismo científico-filosófico. Charles 
Burnett, num estudo dedicado à identificação de “Iohannes Hispalensis et Limiensis” e 
à difusão dos seus principais trabalhos, discutiu a hipótese de este importante tradutor 
de obras científicas ter alguma relação com a região de Lima, no norte de Portugal,13 
porque teria mesmo dedicado uma das suas traduções a D. Teresa, mãe de Afonso Hen-
riques,14 para além de ter dedicado uma receita para a cura da pedra dos rins a um papa 
Gregório, relacionável com o arcebispado de Braga. A hipótese é sedutora e reveste-se 
de extraordinária importância para o conhecimento da vida cultural, científica e filosófi-
ca nos tempos do nascimento de Portugal. Contudo, necessita ainda de aprofundamento, 
por exemplo através da verificação da presença deste mestre na documentação local da 
época. 

                             
9  C. PICARD, Le Portugal musulman (VIIIe-XIIIe siècles). L’Occident d’Al-Andalus sous domination islamique, 

Maisonneuve & Larose, Paris 2000, sobre os centros intelectuais, cfr. p. 255-261. Na perspectiva da relação en-
tre as diferentes culturas e religiões ver Thomas E. BURMAN, Religious Polemic and the Intellectual History of 
the Mozarabs, c. 1050-1200 (Brill studies in intellectual history, 52), E.J. Brill, Leiden 1984; J.C. LAVAJO, “Is-
lão e cristianismo: entre a tolerância e a guerra santa”, in C. AZEVEDO (dir.), História Religiosa de Portugal, 
Círculo de Leitores, Lisboa 2000, vol. I, p. 91-133 (com um breve parágrafo sobre os moçárabes, 92-102). 

10  São comuns os poetas secretários de chancelarias e a poesia tem também uma função de instrumentum regni ao 
serviço da administração, cfr. PICARD, Le Portugal musulman, cit., p. 260-261. 

11  Cfr. a extensa coletânea de A.B. COELHO, Portugal na Espanha árabe, 4 vol., Seara Nova, Lisboa 1972. 
12  Cfr. PICARD, Le Portugal musulman, cit. 
13  Charles BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis et Limiensis and Qusta ibn Luqa‘s De differentia spiritus et 

animae”, in Mediaevalia, textos e estudos 7/8 (1995) 221-267; na primeira parte do estudo é indagada a identi-
dade do tradutor, a segunda versa sobre a natureza da tradução do De differentia e sua influência em filósofos 
do século XII como Gundissalino ou Hermano de Caríntia. O eminente estudioso do Warburg Institute de Lon-
dres regressou ao tema em “John of Seville and John of Spain: A Mise au Point”, Bulletin de Philosophie medi-
évale, 44 (2002) 59-78. 

14  VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo, cit., p. 163, n. 103, sem indicar a sua fonte afirma que 
a atribuição a “esta enigmatica ‘T.’ se ha supuesto que haría referencia a ‘Theophina’ (pero no hubo ninguna 
reina española con este nombre) o más probablemente a ‘Tharasia’, nombre de una hija natural de Alfonso VI, 
que casó con el conde de Portugal Enrique de Burgundio, con el que tuvo un hijo, el que luego seria el primer 
rey de Portugal”. 
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A atividade de tradutor de João de Sevilha e de Lima (†1157) foi razoável,15 tendo 
vertido de árabe para latim obras ou excertos de medicina, matemática, astrologia, ma-
gia, astronomia, dois textos sobre o astrolábio. Traduziu ainda o tratado filosófico  
De differentia spiritus et animae, composto em árabe pelo prolífico cristão melquita, 
natural de Baalbek na Síria, Qusta ibn Luqa,16 Costa ben Luca ou Constabulinus para os 
latinos. Apesar desta tradução ter sido dedicada ou feita para o Arcebispo Raimundo de 
Toledo, João de Sevilha não pode ser incluído entre os tradutores de Toledo.17 A obra 
circulava entre o corpus vetustius de Aristóteles, sendo por isso a única obra que não lhe 
pertencia mas era estudada como parte dos seus libri naturales nas universidades medi-
evais.18 A integração espúria do De differentia entre as obras de Aristóteles no período 
da sua primeira recepção teria a maior influência na formação de uma tradição aristoté-
lica latina em psicologia e antropologia. 

A identificação deste tradutor e da sua obra tem sido objeto de múltiplas discussões. 
A principal perplexidade reside nas diversas designações com que é referido “um”  
Iohannes, ativo no círculo dos tradutores de Toledo no século XII. Sob essa designação e 
as suas múltiplas variantes, os historiadores, na esteira dos trabalhos de Marie-Thèrese 
d’Alverny, tendem agora a diferenciar três personagens distintos:19 1) Iohannes Hispalen-
sis atque Limiensis um dos tradutores a verter os textos diretamente de árabe para latim, 
ativo no segundo quartel do século XII e de que aqui estamos a tratar;20 2) Avendeuth 
Israelita ou Ibn Dawud, judeu que interveio na tradução da Shifa de Avicena, traduzindo 
do árabe para vulgar cada palavra que Gundissalino depois vertia para latim, como se lê 
no prefácio da tradução do Liber de anima;21 e 3) Iohannes Hispanus, também colabora-
dor de Gundissalino, mas mais novo, e ativo na segunda metade do século XII.22 
                             
15  O ponto da situação das atribuições e das edições modernas das traduções de João de Sevilha e de Lima encon-

tra-se no estudo de Ch. BURNETT, “John of Seville and John of Spain”, cit., p. 60-61. Ver também os seus estu-
dos “Magister Iohannes Hispalensis”, art. cit., n. 41, p. 237 e “The Arabic Inheritance”, em P. DRONKE, A His-
tory of Twlft-Century, op. cit., p. 115. Uma síntese biobibliográfica de João de Sevilha enconta-se na ficha que 
lhe é dedicada nas p. 451-2 desta mesma obra. 

16  Por conveniência tipográfica não se acentuam as transliterações de nomes ou títulos árabes. 
17  VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo, cit., p. 55-56; BURNETT, “John of Seville and John of 

Spain”, cit., p. 62, assinalando ainda que o fato de nunca ser referida a intervenção de um intérprete colaborador, 
como acontece em muitas das traduções toledanas, poder indicar que João era falante nativo de árabe (62-63). 

18  Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis“, art. cit., p. 221. A obra é por isso recenseada no projeto Aristo-
teles latinus, nomeadamente nos catálogos de manuscritos. Aliás no primeiro deles (AL. Codices, vol. I, Roma 
1939, p. 15, nr. 12) foi aventada a hipótese de existirem duas recensões da tradução, o que foi rejeitado por J. 
MARTÍNEZ GÁZQUEZ – A. MARANINI, “La recensio única del De differentia inter spiritum et animam de Costa 
Ben Luca”, Faventia, 19,2 (1997) 115-129. 

19  Cfr. sobretudo o estudo de M.-Th d’ALVERNY, “Translations and Translators”, in R.L. BENSON – G. CONSTA-
BLE (eds.), Renaissance and Renewal, op. cit., p. 421-462, em especial as p. 444-447. Ver também P.B. ROSSI, 
“La nuova biblioteca”, art. cit., p. 165. Em sentido contrário ver A. de LIBERA, A filosofia medieval, cit., 1998, 
p. 347 (La philosophie au Moyen Âge, cit., p. 347-348) que continua a atribuir todas as traduções a um mesmo 
personagem: “Jean Avendaud d’Espagne”. 

20  Para além dos estudos de Burnett referidos atrás, ver também VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores, cit, 
p. 51-57, mas a lista de traduções e obras atribuídas deve ser corrigida pela de BURNETT, “John of Seville and 
John of Spain”, cit., p. 60-61. 

21  Ch. BURNETT, “The Arabic Inheritance”, art. cit., p. 116; VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores, cit, p. 
58-62; BURNETT, “John of Seville and John of Spain”, cit., p. 75-75. 

22  Ver em especial o estudo de Ch. BURNETT. “‘Magister Iohannes Hispanus’: Towards the Identity of a Toledan 
Translator”, in Comprendre et maîtriser la nature au Moyen Âge. Mélanges d’Histoire des Sciences offerts à 
Guy Beaujouan (École Pratique des hautes Études – IVe séction, Hautes études médiévales te modernes, 73) Li-
brairie Droz, Genève 1994, p. 425-436. A atividade deste Iohannes desenvolve-se na última metade do século 
XII (†1215) e de certa forma preenche a lacuna ou estabelece a ligação entre os tradutores de Toledo da segun-
da metade do século XII e os do início do século XIII como Marco de Toledo, Sálio de Pádua, Miguel Escoto 
ou Hermano Alemão (cfr. p. 436); sobre a diferença de técnicas de tradução relativamente ao Magister Iohannes 
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Vejamos brevemente alguns argumentos sobre a identidade e atividade de Mestre 
João Hispano e de Lima, aduzidos por Burnett no seu primeiro estudo sobre João de 
Sevilha. 

Em um dos manuscritos onde subsiste a tradução do De differentia spiritus et ani-
mae lê-se: 

Perfectus est liber Costaben Luce in spiritus et anime differentia interpretatus a Iohanne 
Hispalensi et Limiensi. Sit Laus Deo per infinita secula. Amen.23 

Em outras obras vertidas por João de Sevilha refere-se que a tradução foi realizada 
em Limia.24 Na tradução do De rebus eclipsium de Masha’allah lê-se: 

Et perfectus est Messehalla translatus a Iohanne Hispalensi in Limia ex Arabico in Latinum. 

e na tradução do Liber Universus de ’Umar ibn al-Farrukhan al-Tabari: 
Perfectus est liber universus Aomar Benigan Tyberiadis cum laude dei et eius auxilio 
quem transtulit magister Iohannes Hispalensis atque Lunensis de Arabico in Latinum. 

e no final do prefácio25 da tradução do De imaginibus de Thabit ibn Qurra: 
Liber ymaginum incipit Thebit ben Cora a Johanne Hispalensi atque Limensi in Limia 
ex Arabico in Latinum translatus.26 

e no final da tradução dos Rudimenta de Al-Farghani: 
perf<ectus> lib<er> Alfr<agani> in sc. ast. et rad. mot. cel. interp. a Ioh. Ispalensi Ili-
mia [corr. In Limia ?] atque Limensi et expletus este die XXIII, V mensi lunaris anni 
Arabum DXXIX, XI die mensis Marcii era MCLXXIII. 

As tentativas de identificação deste bem conhecido João de Sevilha sempre negli-
genciaram os topoantropônimos “Limensi” e “Limia” (o que pode ser explicado pelas 
formas corrompidas que os copistas grafaram por dificuldade de distinção dos minimi: 
Lunensis, in Luna, Illimia, etc. e que as tornavam ininteligíveis). 

Richard Lemay fixara-se também numa explicação do sentido de “Limensi” e “in 
Limia” ou “Luna”, dela fazendo o ponto de partida para uma reconstrução biográfica de 
João de Sevilha que Vegas González resume e considera nada menos que fundada em 
argumentos “todo menos convincentes”, por envolver os dados documentais em “una 
mescla sin fundamento ni rigor historiográficos”, de que resulta nada menos que “una 
fantasía”, ou seja a identificação entre os três João num só João de Sevilha, filho de 
Dawud, Hispano, quando o de Sevilha, como defende Vegas González, nada teve que 
ver nem com Avendauth, nem com Gundissalino.27 De fato, no estudo de Lemay as 

                             
Hispalensis ver p. 428. Ver também VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores, cit., p. 64-65; BURNETT, 
“John of Seville and John of Spain”, cit., p. 63-72. 

23  Manuscrito Edimburg, National Library of Scotland, Advocates 18.6.11, f. 108r, cit. Ch. BURNETT, “Magister 
Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 225 e reprodução na p. 224. 

24  Cfr. Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 226-227, onde se encontram as referências a 
todos os manuscritos onde se encontram os textos a seguir referidos e é dada conta de múltiplas variantes de 
grafia dos nomes. 

25  De autenticidade controversa, porque não comparece em todos os manuscritos e porque possui um estilo mais 
cuidado e clássico que diverge do latim de outros prefácios, mas que, depois de minuciosa análise, é aceite co-
mo autêntico por Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 228-231. 

26  Cfr. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 231 e texto na p. 253. 
27  VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores, cit., p. 53-55. 
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páginas sobre João de Sevilha28 são construídas contra a hipótese de Manuel Alonso, 
que laboriosamente tentara a distinção entre os três “Iohannes” tradutores, quase con-
temporâneos: de Sevilha, Ibn Dawud e João Hispano.29 De qualquer modo, a tese cen-
tral de Lemay do autor único assenta no seu relacionamento com a corte da rainha Tere-
sa,30 sendo João de Sevilha apresentado como familiar ou mesmo filho de Sisnando 
Davidiz (ibn Daud, Avendauth), judeu que chegou a Vizir de Sevilha e que mais tarde 
se converteu ao cristianismo ajudando Fernando de Léon a conquistar o norte de Portu-
gal, mais concretamente a região do vale do Lima, da qual o fez governador. Teria sido 
aqui que João de Sevilha (local da sua origem), o Avendauth (nome familiar), ou Limi-
ense (por aí se encontrar) fez as suas primeiras traduções de obras de astrologia. Segun-
do Lemay, João de Sevilha teria depois buscado o patrocínio do Arcebispo Raimundo, 
mudando-se para Toledo onde se especializa em traduções de textos astrológicos he-
braicos, sendo que numa fase posterior o Arcebispo, após a deslocação de Pedro o Ve-
nerável à península, o teria orientado para a tradução de obras filosóficas com Gundissa-
lino. Aparte a tentativa de conciliar numa mesma pessoa os diferentes tradutores, que 
seria aliás liminarmente rejeitada por todos os estudiosos, a hipótese de Lemay tem o 
mérito de procurar uma explicação para o apelativo “Limensi” associando João de Sevi-
lha, o tradutor “le plus célèbre de l’époque” (p. 423), com o vale do rio Lima e a corte 
da Rainha Teresa, mãe de Afonso Henriques.31 

Fazendo uma firme distinção entre os tradutores referidos, Charles Burnett também 
identifica as designações “Limensis” e “in Limia” com a região do rio Lima, no norte de 
Portugal, porque nenhuma outra região na Península tem este nome. Não é explicado 
porque é que João se identifica com dois locais extremos na Península: Sevilha e Lima, 
mas não seria improvável que João fosse um desses moçárabes que sob a perseguição 
dos almorávidas abandonou o sul e demandou o norte cristão, tendo-se fixado na zona 
do rio Lima.32 Para Burnett, João seria um natural de Sevilha que se estabeleceu, talvez 
temporariamente, na zona do rio Lima. Esta explicação de “Limensis” e “in Limia” 
aparece com acrescida consistência devido a outras referências que associam João com 
o condado portucalense. 

                             
28  R. LEMAY, “De la scholastique à l’histoire par le truchement de la philologie: itinéraire d’un médiéviste entre 

Europe et Islam”, in La diffusione delle scienze islamiche nel medioevo europeo. Atti del Convegno Internazio-
nale promosso dall’Accademia Nazionale dei Lincei (Roma, 2-4 ottobre 1984), Roma, 1987, p. 399-535, cfr. 
409-427. Charles Burnett, que neste volume tem também um estudo sobre o caráter literal das traduções arabo-
latinas hispânicas (p. 9-28), não cita nos seus estudos subseqüentes este texto de Lemay, senão para uma obser-
vação lateral em BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 231, n. 26. 

29  Cfr. M. ALONSO, “Notas sobre los traductores toledanos Domingo Gundisalvo y Juan Hispano”, Al Andalus, 8 
(1953) 155-188; IDEM, “Traducciones del árabe al latín por Juan Hispano (Ibn Dawud)”, ibidem, 18 (1952) 129-
151; IDEM, “Juan Sevillano: sus obras proprias y sus traducciones”, ibidem, 18 (1953) 17-49. 

30  A tese já tinha sido antes avançada por R. LEMAY, “Dans l’Espagne du douzième siècle. Les traducteurs de 
l’arabe au latin”, Annales. Economies. Sociétés, Civilisations, 18 (1963) 639-665, estudo que suscitou uma res-
posta por C. SANCHEZ ALBORNOZ, “Observaciones a unas paginas de Lemay sobre los traductores Toledanos”, 
Cuadernos de Historia de España, 41-42 (Buenos Aires, 1965) 313-324, reproduzido em IDEM, Miscelânea de 
estudios históricos, Centro de Estúdios e Investigaciones, Léon 1970, p. 479-489. 

31  Não pude consultar outra obra do mesmo autor onde provavelmente a hipótese terá novo acolhimento:  
R. LEMAY (ed.), Abu Ma’sar al-Balhi, Liber introductorii maioris ad scientiam judiciorum astrorum, 9 vol., Is-
tituto Universitario Orientale, Napoli 1995-1996; vol. 4: Traduction latine de Jean de Seville (A.D. 1133)  In-
troduction; vol. 5: Texte latin de Jean de Seville avec la révision par Gerard de Cremone; vol 6: Traduction la-
tine de Jean de Seville  apparatus critiques. 

32  Sobre estes movimentos de migração forçada ver J. MATTOSO, Identificação de um País. Ensaio sobre as 
origens de Portugal, Ed. Estampa, Lisboa, 1985, vol. I, p. 312-314 e bibliografia citada. 
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É no prefácio da tradução de um fragmento do pseudo-aristotélico Segredo dos Se-
gredos,33 que encontramos uma dedicatória elucidativa: 

Domine .T. gratia dei Hispaniarum regine, Iohannes Yspalensis salutem.34 

Ora, como Lemay notara, a única rainha na Península nesta época, cujo nome co-
meça por T., é precisamente a mulher do conde D. Henrique, aclamada rainha pelos 
seus súbditos depois da morte do marido, provavelmente em analogia com o título de 
rainha ostentado por sua irmã.35 A referência como rainha das Hespanhas é problemáti-
ca mas poderá explicar-se pelas reivindicações locais de autoridade territorial face aos 
outros reinos e condados da península.36 Um outro manuscrito que contém esta obra 
desdobra mesmo o .T. em “Tharaesia”.37 

Há outras informações do prefácio, de data imediatamente a seguir à referida dedi-
catória, que são ainda mais interessantes: 

Domine .T. gratia dei Hispaniarum regine, Iohannes Yspalensis salutem. Cum hutilitate 
corporis olim tractaremus et a me quasi essem medicus vestra nobilitas quereret ut bre-
vem libellum “facerem” de observatione diete vel de continentia corporis, id est qualiter 
se deberet continere qui sanitatem corporis cupiunt observare, accidit ut mee menti co-
gitanti vestre iussioni obedire huius rei exemplar et Aristotelis philosophi Alexander 
edite repente occurret [...].38  
À Senhora .T., rainha das Espanhas por graça de Deus, João de Sevilha saúda. Quando 
outrora discutimos a utilidade do corpo, Vossa Nobreza pediu-me, como se eu fosse 
médico, que “compusesse” um opúsculo sobre a observação das dietas ou sobre a con-
servação do corpo, isto é, como deveria disciplinar-se quem desejasse observar a saúde 
do corpo, aconteceu que quando o meu espírito pensava em obedecer ao Vosso pedido, 
deparou-se-me de repente (repente ocurret) um exemplar deste “escrito de” Aristóteles 
filósofo para Alexandre [...]. 

De um posto de vista histórico-cultural a riqueza informativa deste prefácio é notá-
vel. A confirmar-se que o colóquio nele referido ocorre entre a condessa Teresa e João 

                             
33  Este texto também é conhecido como Concilium de tuenda valetudine, o qual num manuscrito de Paris é atribu-

ído por erro a Petrus Hispanus, cfr. estudo mais à frente sobre as obras atribuídas a Pedro Hispano. 
34  Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 232. 
35  Burnett cita a Chronica Adefonsis imperatoris (escrita em 1147): “mortuo autem comite Enrico Portugalensis 

uocauerunt eam [Teresam] reginam”, em Chronica hispana saeculi XII (CC-SL), Brepols, Turnhout 1990, p. 
184. Podem ser aduzidos diversos outros testemunhos de documentos portugueses onde a mãe de Afonso Hen- 
riques é designada rainha: no Livro das calendas da Sé de Coimbra está registrado que a 1 de setembro de 1129 
“Obiit regina domna Tarasia” (cfr. Livro Preto da Sé de Coimbra, op. cit., vol. II, p. 229). Na historiografia de 
S. Cruz de Coimbra Teresa é sempre referida como rainha; ver a Vida de D. Telo, II: “Henrici et regine Tare- 
sie...” (Livro Santo de S. Cruz, op. cit., p. 70) ou a Vita beatissimi domni Theotonii, XI, onde Teresa é sempre 
referida como rainha, por exemplo: “tempore clarissimi infantis A., Henrici comitis et regine Tarasei filii” 
(M.H.R. PEREIRA, Vida de S. Teotónio, op. cit., p. 22). As fontes documentais onde a designação se registra são 
inúmeras, cfr. p. ex. Vimaranis Monumenta Historica a saeculo nono post Christum usque ad vicesimum, So- 
ciedade Martins Sarmento, Guimarães 1929-1931, vol. II, é citada como rainha nos doc. 57, 58, 61, 65 (neste 
último: “Regina Teresia illustris Alphonsi Hispaniarum imperatoris filii”), nos doc. 77, 84, 100 Afonso Henri-
ques é referido como “Reginae Taresiae filius”. Nos documentos da época não se encontra registro de algum 
mestre Iohannes como testemunha ou subscritor. 

36  A designação poderá ser uma deferência do próprio João, o que explicaria a referência a uma deslocação a 
“Hispanae partes” em busca de manuscritos, que faz no prefácio da tradução dos Rudimenta. 

37  Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 232 e n. 29, onde se refere que esta dedicatória a 
“Tharaesia” é atestada também por Tomás de Cantimpré, De natura rerum. 

38  Editado na íntegra em Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 255-257, com tradução nas 
p. 257-258 (cfr. p. 255 e 257). 
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de Sevilha, constituir uma evidência da relação de João com a zona Limiana e da sua 
relação com a corte condal portucalense, onde parece existir um interesse pelas questões 
naturais, médicas e biológicas não apenas na sua vertente prática e oral, mas científica 
como resulta da encomenda de um livro proferida pela rainha Teresa a quem a tradução 
é dedicada. 

Nos escritos de João de Sevilha e de Lima transparecem outras possíveis ligações 
ao Norte de Portugal. Em um outro escrito, sobre a cura dos cálculos dos rins, que con-
tém uma receita astrológica, diz-se que foi enviada por João de Sevilha ao “Papa Gregó-
rio” que sofria desse mal.39 Ora, este papa poderia ser o (anti-)papa Gregório VIII,40 
Maurício de Limoges, o monge de Cluny, depois bispo de Coimbra e arcebispo de Bra-
ga, Burdino, que no início de 1118 ocupou o sólio pontifício por um breve período, 
depois excomungado como heresiarca e usurpador do poder papal.41 

Apesar da sua apreciável lista de traduções, João de Sevilha, ao refletir, no final 
desse prefácio, sobre as condicionantes da sua tradução, confessa perante os seus leito-
res que lhe falta o saber em todas as ciências: 

Nam diversitas translationum indicat quod nullus valet sequi semper litteraturam. Ego 
autem in omnibus magis litteraturam secutus sum ne longius a varitatis tramite recede-
rem. Nemo ergo me in aliquo diliquisse miretur aut culpet, dum coram omnibus confi-
teor me totius scientie pati inopiam. Possideat ergo, iubente Deo, nobilitas vestra cum 
magna fortuna corporis incolumitatem, et sciat se habere in hoc opere magnum profec-
tum si auscultaverit consilium. Michi autem pró labore a domino donetur in futuro pre-
mium.42 
De fato, a diversidade das traduções indica que ninguém consegue seguir sempre a le-
tra dos textos. Eu, em todos os casos segui sobretudo a letra para que não me afaste 
muito da verdade. Portanto, ninguém se pode admirar ou culpar-me, porque perante 
todos confesso a minha pobreza em todas as ciências. Possua pois Vossa Nobreza, com 
o auxílio de Deus, a saúde do corpo com boa fortuna e saiba colher grande proveito em 
esta obra, se escutar o conselho. A mim, pelo meu trabalho, dê-me o senhor o prêmio 
na vida futura. 

                             
39  “Mirabilis cura contra malum calculi vel lapidis vel contra malum yliorum Hermetis, quam misit magister 

Johannes Ispalensis Gregorio Pape patienti id malum”. A receita encontra-se no ms. Wien, Österreichische Na-
tionalbibliothek, 5311, fol. 41vb, cfr. Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 233 e n. 33. 
Na mesma biblioteca existe um manuscrito com a tradução do De differentia (cod. 113, ff. 79r-85r). 

40  A identificação de Gregório destinatário da receita com o anti-papa encontra-se já em LEMAY, “De la scholasti-
que à l’histoire”, cit., p. 413, onde critica L. Thorndike que em “John of Séville”, Speculum, 34 (1959) 20-38, 
na p. 27 não lhe ocorrera a existência deste (anti-)papa, o que o levara a negar a autenticidade da dedicatória por 
impossibilidade cronológica. 

41  Maurício (em algumas fontes chamado “Burdino”, termo com o sentido pejorativo de “burro” ou “bastardo”, 
cfr. Veloso, cit. abaixo, n. 5), é um ambicioso e enigmático personagem, natural de Limoges, que D. Bernardo 
de Toledo trouxe de França para formar o primeiro cabido de Toledo, tendo-o feito arcediago de Toledo e bispo 
de Coimbra desde 1099. Sucedeu a S. Geraldo em 1108 como metropolita de Braga. O papa Pascoal II desti- 
tuiu-o da sede bracarense por em Roma ter re-coroado o imperador Henrique V que, por sua vez, à morte de 
Pascoal II e por contestar a autoridade no novo papa eleito, faz eleger Maurício como papa no início de 1118, 
tendo este tomado o nome de Gregório VIII. A sua investidura papal é contestada e em junho o “anti”-papa e o 
imperador são excomungados; a partir desta data desconhece-se o percurso de Maurício. Veja-se o seu perfil e 
ação em J.F. RIVERA RECIO, “1. Toledo y Braga”, na 3ª secção do cap. VII de R. GARCÍA-VILLOSLADA (dir.) 
Historia de la Iglesia en España..., op. cit., p. 320-323 e a bibliografia citada nas p. 299-300; sobre sua biogra-
fia e acção como bispo de Coimbra ver M.T.N. VELOSO, “D. Maurício, monge de Cluny, bispo de Coimbra, pe-
regrino da Terra Santa”, em Estudos em homenagem ao Professor Doutor José Marques, Ed. da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, Porto 2006, vol. IV, p. 125-135. 

42  BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis”, art. cit., p. 257. 
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Confirmando-se a hipótese da identificação da destinatária através da precisa refe-
rência que se encontra no início deste prefácio, pode-se datar a tradução entre 1112, 
aclamação de Teresa, e 1128, seu encarceramento pelo filho Afonso. A receita sobre o 
cálculo dos rins apenas poderia ter sido enviada a Gregório na primeira metade de 1118, 
o curto período em que Maurício ocupou ou usurpou o sólio pontifício. Já a tradução 
dos Rudimenta de al-Farghani, foi concluída “in Limia” e explicitamente datada: 11 de 
março de 1135, como se constata no colophon transcrito acima. Isto significaria que 
durante pelo menos 20 a 25 anos, abrangendo pois o início do reinado do jovem Afonso 
Henriques, João terá estado ativo na região, com deslocações a Toledo, pois antes de 
1143 realiza a tradução do De differentia, que dedica a Raimundo de la Sauvetat, arce-
bispo de Toledo entre 1125 e 1152.43 

Praticante da tradução literal, sobre cujo método reflete em alguns dos prefácios que 
escreveu às suas versões, João de Sevilha sente admiração pela ciência dos árabes, mas 
não deixa de manifestar no final da sua tradução das Grandes conjunções de Abu Masar, 
um sentimento anti-islão ao escrever uma fórmula contra o profeta, simétrica das fórmulas 
de louvor que ocorrem nas traduções árabes: “Que a maldição de Deus caia sobre o profe-
ta e sobre os seus seguidores”.44 Uma análise dos prefácio e opções de tradução poderá 
revelar outras características da sua posição ideológica. 

Apesar de tudo, sabemos poucas outras coisas sobre João. Interessava-se sobretudo 
por assuntos astrológicos e médicos, mas não era médico, como ele o diz no citado prefá-
cio ao Secretum secretorum. O prefácio do De imaginibus parece indicar que João é origi-
nário de fora da Península, porque diz ter-se deslocado a “Hispanae partes” em busca de 
obras científicas,45 mas a expressão poderá ter outro significado que o contexto não permi-
te identificar claramente. Se Limia se refere à região do Lima, a vida de João tinha como 
principais pontos de referência o norte de Portugal cristão e a Sevilha árabe. Por isso, não 
é de todo improvável que João fosse um moçárabe, ou até um converso, cujo conhecimen-
to do árabe e do latim erudito lhe permitiram fazer traduções diretas e sem intermediários 
entre as duas línguas. 

A hipótese que Burnett explora sobre a naturalidade e data do tradutor Iohannes His-
palensis et Limiensis, bem como a elaboração da lista definitiva das suas traduções e 
opúsculos e se terá ou não sido bispo como é dito em alguns manuscritos, necessita de 
ulterior e aturada confirmação, como deseja o mesmo autor. Algo deveras dificultado por 
se apresentar, em território português, no estado atual dos conhecimentos, como um caso 
isolado e indocumentado. Para a história da cultura é também significativo que, se a ori-
gem limiense se confirmar, o trabalho de João ocorre num período de rápida transição 
cultural e não teve em Portugal qualquer continuidade. O fim precipitado da possível cul-
tura árabe no território, e dos moçárabes que poderiam ter funcionado como intermediá-
rios, sob o peso da nova cultura eminentemente monástica importada do norte e que dis-
pensava aqueles contributos, não criaram essas condições de continuidade. 

De qualquer forma, as prováveis obras sobre a construção do astrolábio e o seu uso 
que lhe são atribuídas e as onze traduções de obras de medicina astronomia, magia e astro-
logia, para além da do importante tratado filosófico de Costa ben Luce De differentia 
spiritus et animae, desempenharam um papel fulcral, sobretudo esta última obra, na reno-
vação científica e filosófica dos séculos XII e XIII. 

                             
43  Cfr. Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis...”, art. cit., p. 248. 
44  Cfr. LEMAY, “De la scholastique à l’histoire”, cit., p. 416-417. 
45  Cfr. Ch. BURNETT, “Magister Iohannes Hispalensis“, art. cit., p. 231, texto nas p. 252-253. 
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O impacto local desta obra é desconhecido e a sua influência construir-se-ia através 
de Paris e das universidades. O movimentado século XII português não dispunha de 
condições político-institucionais que permitissem acompanhar a renovação das letras 
que animou a Europa e, sobretudo, não existia o sustentáculo demográfico e a correlati-
va atividade escolar, intelectual ou especulativa, que criasse as condições de receptivi-
dade para esse renascimento. Apesar dos prolongados contatos de fronteira com o islam 
do Garb al-Andaluz, durante os séculos XII e XIII não existiu participação conhecida, 
explícita ou fortuita, nesse amplo e prolongado fenômeno de tradução do legado cientí-
fico-filosófico árabe. Já dos séculos XIII e XIV são conhecidas três casos de traduções 
com intervenção de portugueses, em domínios tão diferenciados como a medicina, a 
história e a filosofia, mas em todas com a provável ajuda de intérprete e a última delas 
realizada mesmo em Toledo. 

O primeiro caso, é o de frei Gil de Santarém, um Fausto português da primeira me-
tade do século XIII, dominicano e versado em medicina.46 A lenda hagiográfica dá-o 
como inclinado para as ciências e a filosofia, pactuando a venda da alma ao diabo em 
troca de saber e de fama, justamente em Toledo, para onde fora desviado por artes má-
gicas quando de viagem para estudar na Universidade de Paris, tudo isto antes de se 
tornar dominicano, ordem onde viria a desempenhar importantes funções, nomeadamen-
te como provincial das Espanhas em 1233.47 O seu regresso a Portugal dera-se em 1229. 
Terá também ele realizado, na primeira metade do século XIII e em condições que não 
conhecemos, a tradução do árabe para latim da Maqâla fî Sirr Sinâ’at at-tibb (Tratado 
sobre o segredo da arte médica) de al-Râzî, obra de prática médica que Gil inseriu nos 
livros I-IV do seu próprio De secretis medicinae.48 A obra parece existir em um manus-
crito49 e sem o seu estudo direto será preferível continuar a não repetir as afirmações 
que sobre ela e a putativa tradução de frei Gil são expendidas. A este autor também é 
atribuída uma ampla compilação de ciências naturais árabes, traduzida no século XV 
para português com o título Livro de naturas pello qual obrava o muy nobre fissico ffrey 
Gil da Ordem dos Pregadores,50 mas cujo original latino parece perdido. 

                             
46  Vejam-se as Actas do Colóquio comemorativo de S. frei Gil de Santarém, Associação dos arqueólogos portu-

gueses, Lisboa 1991; nem sempre é criteriosa a informação publicada em S. Frei Gil de Santarém e a sua épo-
ca. Catálogo, Exposição do Museu Municipal de Santarém, Câmara Municipal de Santarém, Santarém 1997. 
Sobre os possíveis estudos de frei Gil de Santarém em Santa Cruz de Coimbra, cfr. A. CRUZ, Santa Cruz de Co-
imbra na cultura portuguesa da Idade Média, Biblioteca Pública Municipal, Porto 1963-4, p. 222-232. 

47  A informação de pendor hagiográfico pode ser lida em fontes antigas: frei Bernardo de Brito, Monarquia lusi-
tana, 8 vol., reimpr. INCM, Lisboa 1973-1988, vol. IV, liv. xv, cap. 32, ff. 225vb-227rb; Frei Luís de Sousa, 
Primeira parte da história de São Domingos, Lisboa 1623, t. I, livr. II, cap. 13; Jorge CARDOSO, Agiológio lusi-
tano, Lisboa 1666 (reimpr. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002), vol. III, Maio XIV, c, p. 239-
245, 249-252 (com bibliografia precedente); Quétif & Échard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, p. 241-244. 
Nas duas recentes edições das narrativas hagiográficas tardo-medievais e renascentistas encontram-se interpre-
tações sobre o mito e bibliografia desenvolvida: Frei Baltazar de S. João, Vida de S. Fr. Gil de Santarém, intro-
dução e tradução de A.A. NASCIMENTO, Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, Lisboa 1989; 
André de RESENDE, Aegidius scalabitanus  um diálogo sobre Frei Gil de Santarém, ed. e estudo de V.S. PE-
REIRA, Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Lisboa 2000. 

48  D. JACQUART – F. MICHEAU, La médecine arabe et l’Occident médiéval, Maisonneuve & Larose, Paris 1996, p. 
208-209. 

49  Cfr. Kraków, Biblioteka Jagiellonska, 2027, informação que carece de confirmação. 
50  Cfr. o parágrafo sobre Gil de Santarém em A. SIDARUS, “Arabismo e traduções árabes em meios luso-

moçárabes. (Breves apontamentos)”, Collectanea Christiana Orientalia, 2 (2005) 207-224 (no prelo), dizendo-
se em nota sobre este Livro de naturas: “Parece que está a ser preparada a edição da versão portuguesa conser-
vada na Biblioteca Pública de Évora em dois códices: C-V/2-5 e C-XXI/2-19”. 



 

  A ciência e filosofia árabes em Portugal. João de Sevilha e de Lima e outros tradutores 53 

A segunda é a tradução a duas vozes, mas para vulgar, de parte da obra do historia-
dor cordovês do século X Ahmad âl-Razî, conhecida como Crônica do Mouro Rasis, 
traduzida antes de 1315 por ordem do rei D. Dinis, por Gil Peres com a colaboração de 
um mestre de nome Maomé.51 

A terceira tradução, quase contemporânea da anterior, é o opúsculo de filosofia 
Tractatus Averoys de separatione primi principii vertido por Afonso de Dinis de Lisboa 
com a ajuda de um converso toledano.52 

Durante os séculos XII e XIII, os de mais acentuado confronto militar entre as duas 
culturas, a preocupação de instaurar a nova autoridade política e eclesiástica nos territó-
rios conquistados acelerou a supressão das formas culturais vigentes anteriormente. 
Também a Europa da filosofia se caracterizou por um esforço de elisão do arabismo, 
mas após a profunda assimilação dos seus principais autores, como Al-Farabi, Avicena, 
Averróis, durante os três quartos iniciais do século XIII. Depois de se tornar árabe, a 
filosofia procurou silenciar esse arabismo, como é ilustrado pela condenação em 1277 
de 219 teses teológico-filosóficas de variegada origem por iniciativa de Estevão Tempi-
er, bispo de Paris. Como tem sido acentuado, o principal alvo desta condenação foi a 
influência árabe, sobretudo o averroísmo.53 Na interpretação de Alain de Libera “le 
paradoxe suprême de la culture européenne du Moyen Âge est que le ‘drame de la sco-
lastique’, par quoi l’on prétend la définir, commence chez les arabes”, mas se “jusqu’au 
XIIe siècle, l’Occident médiéval est philosophiquement sous-developpé” (103) a fase de 
desenvolvimento ocorre com a entrada dos filósofos árabes, sobretudo Avicena e Aver-
róis, cuja influência será combatida no século XIII com alguma perversidade, através, 
por exemplo, da invenção da tese da dupla verdade.54 Como conclui o mesmo autor, 
prolongando a Idade Média até aos dias de hoje, “l’islam a toujours été vécu comme un 
danger et que, de ce point de vue, nous ne sommes décidément pas sortis du Moyen 
Âge”.55 Também em Portugal, no século XIV, este ataque escolástico-eclesiástico ao 
arabismo filosófico teve os seus personagens através da denúncia do enigmático mestre 
Tomás Escoto de Lisboa feita por Álvaro Pais, que de forma bastante incongruente o 
acusava de alguns dos mesmos erros que haviam sido condenados em Paris em 1277.56 

                             
51  O manuscrito perdeu-se no terremoto de 1755, mas através de excertos da tradução na anônima Crónica Geral 

de Espanha de 1344 e na História da antiguidade da cidade de Évora de André de Resende, foi possível re-
constituir o seu conteúdo, cfr. L.F.L. CINTRA, Crónica geral de Espanha de 1344, INCM, Lisboa 1983 (2ª ed.) 
p. CCCXXX-CCCLI, CDLXVII-CDLXXII e T. Amado, “Crónica do Mouro Rasis”, Dicionário da literatura 
medieval portuguesa e galega, coord. de G. Lanciani e G. Tavani, Ed. Caminho, Lisboa 1993, p. 188-189; J.C. 
LAVAJO, “A Crónica do Mouro Rasis) e a historiografia portuguesa medieval”, in Estudos Orientais II  O Le-
gado cultural de Judeus e Mouros, Lisboa 1991, p. 127-154. A versão portuguesa da crônica foi depois traduzi-
da para castelhano, versão que se encontra publicada por D. CATALÁN – M. SOLEDAD DE ANDRÉS (eds.), Cró-
nica del moro Rasis, Ed. Gredos, Madrid 1974. 

52  Sobre esta tradução e o seu autor, ver o capítulo final deste volume. 
53  Esta sugestiva e polêmica interpretação da origem árabe da filosofia medieval e sua denegação encontra-se no 

cap. IV, “L’héritage oublié”, da obra de A. de LIBERA, Penser au Moyen Âge (Chemins de pensée), Seuil, Paris 
1991 (trad. port.: Pensar a Idade Média, Editora 34, São Paulo 1999). 

54  A. de LIBERA, Penser au Moyen Âge, op. cit., p. 102, 103. 
55  A. de LIBERA, Penser au Moyen Âge, op. cit., p. 138. 
56  ÁLVARO PAIS, Colírio da fé contra as heresias (Collirium fidei adversus haereses), 2 vol., Edição e traduções 

de M.P. de MENESES, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa 1954 e 1956, vol. II, p. 40-79; e 
M.A.S. de CARVALHO, “O ‘sedutor’ Tomás Escoto”, in Humanística e Teologia, 11 (1990) 171-198. 
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A hipótese de identificação do tradutor João de Sevilha como oriundo de ou ativo 
em Portugal na primeira metade do século XII é não só interessante, como poderá con-
tribuir para modificar o nosso conhecimento do papel da região na transmissão da ciên-
cia árabe, ao ocidente latino. Sintomaticamente, essa atividade desenvolve-se no tempo 
anterior a Afonso Henriques e à margem ou antes da instituição dos mosteiros de  
S. Cruz de Coimbra e de Alcobaça, que viriam a ser os dois maiores centros de ligação 
com a cultura franca, praticando plenamente as novas diretivas de reforma litúrgica 
dimanadas da cúria romana, sendo por isso atores principais da sua irradiação a todo o 
território nacional, reinstaurando uma unidade lingüística, de ritos e de formas de vida 
cultural. Como vimos, só algum tempo mais tarde, já no século XIII, a filosofia teria 
alguns afloramentos na obra de autores portugueses que, não o esqueçamos, escreveram 
os seus textos no estrangeiro, precisamente em Itália e França.
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Doutrina sagrada, artes liberais e ciência escolástica  
em manuscritos de Santa Cruz de Coimbra 

  

Aquele que mais compreende verdadeiramente a Deus e mais se 
conhece a si próprio, e demonstra as coisas compreendidas me-
diante verdadeiros e sagrados dogmas e obras, tanto mais res-
plandece em doutrina e ciência.  
Gema da coroa (Ms. Santa Cruz 93, f. 29v). 

A atitude dos cristãos face à literatura e às ciências gregas e romanas foi objeto de 
longas diatribes durante o período de formação doutrinal do cristianismo nos séculos II 
a VI, não só entre cristãos e pagãos, como entre os próprios cristãos. Diversos autores 
formados nas escolas romanas e helênicas e depois convertidos ao cristianismo recusam 
totalmente a cultura pagã em nome da novidade da mensagem do Novo Testamento. 
Esta posição tem os seus críticos entre os próprios cristãos, como é o caso de santo  
Agostinho (séc. V-VI) cujas orientações e preferências pelo racionalismo platônico 
criarão as condições intelectuais para uma defesa aberta da aceitação e integração, den-
tro de certos limites, da ciência e cultura pagãs pelo cristianismo. No prólogo de A dou-
trina cristã Agostinho defende que é dever do cristão interpretar por si mesmo o que há 
de obscuro e denso na Sagrada escritura, para o que deve dispor de algumas regras, 
sem dispensar o auxílio do conjunto das ciências verdadeiras e úteis e a rejeição das 
falsas e demoníacas (Ibidem, livros II e III). Nesta obra Agostinho oferece um conjunto 
de sete regras exegéticas que extraiu de Ticônio as quais na Idade Média circulavam 
isoladamente, como acontece no fólio 137 do manuscrito 51 de Santa Cruz. Defende 
Agostinho que o cristão não deve temer o recurso “àqueles a quem se chama filósofos, 
no caso em que tenham dito coisas verdadeiras e concordantes com a nossa fé”, pelo 
que os cristãos devem mesmo reclamar-se como verdadeiros e únicos legítimos utiliza-
dores da verdade, retirando-a ao uso que dela fazem os seus descobridores pagãos (ibi-
dem, livro II, xl, 60). Agostinho encerra um debate longo de alguns séculos sobre os fins 
da cultura e qual a atitude do cristão face às ciências e filosofia dos pagãos, determinan-
do um programa de instrução que absorvia o essencial da educação clássica e influen- 
ciaria a valorização e integração na mundividência cristã das ciências clássicas, que 
muitas vezes viriam a colidir com as próprias orientações agostinianas. Pelo mesmo 
passo legitima o recurso à razão enquanto não contraditória com a fé e torna premente a 
questão da organização e recolha dos tais ensinamentos úteis para a interpretação dos 
passos obscuros e difíceis das Escrituras, que são, portanto, o fim último de todo o sa-
ber. Agostinho defendia na obra referida que o cristão deve não só encontrar ou inter-
pretar, mas também proferir, isto é, transmitir aos outros aquilo que encontrou e para o  
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fazer não poderá dispensar a eloqüência, a qual também deve estar subordinada à sabe-
doria (A doutrina cristã, livro IV). A Biblioteca de Santa Cruz possuía algumas das 
mais importantes obras de exposição e interpretação do texto bíblico (ver os manuscri-
tos 4, 7, 11, 13, 14, 15, 51, 58, 61, 69), quase todos elas destinadas a um aprofundamen-
to e clarificação de texto, não por mera curiosidade histórica ou gosto literário, mas 
sempre com intuitos morais e interiores: amar a Deus, que é, mais uma vez segundo 
Agostinho, o fim último do uso das coisas e das ciências que delas se ocupam.) 

O estudo da Sagrada Escritura (sacra pagina) é desde a Alta Idade Média designa-
da como sacra doctrina. Só no final da Idade Média seria adotado o termo theologia, 
numa época em que esta já abrange também o estudo e sistematização de doutrinas que 
vão para lá dos limites do texto bíblico e se fundam na tradição e dogmas da Igreja. Na 
Doutrina sagrada, o recurso a fontes não cristãs é raro, excetuando-se talvez As anti-
guidades judaicas do judeu do século I Flávio Josefo (ver manuscrito 18 de Santa 
Cruz), que merecia grande crédito por fornecer confirmação ou dados complementares 
sobre fatos bíblicos. Mas há instrumentos de consulta que são muito utilizados, como é 
o caso dos dicionários bíblicos (ver atrás os manuscritos Santa Cruz 8, 10 e o 57 des-
crito a seguir), ou das glosas que recolhem de modo sintético anotações e esclarecimen-
tos colhidos na tradição patrística sobre passagens precisas do texto bíblico (ver Santa 
Cruz 6). Mas, a compreensão da Sacra pagina recorre em particular a um importante 
acervo de obras de interpretação do texto bíblico, em geral anteriores ao século XIII, 
seja sobre a forma de comentário, de tratado, de sermão ou mesmo de resumo (ver os 
manuscritos Santa Cruz 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 35, 47, 50, 51, 57, 58, 61, 63, 69), 
até que no século XII a ciência sagrada passará a ter ao seu dispor novos manuais. Pedro 
Comestor escreve a Historia scholastica, um resumo do Antigo e do Novo testamentos 
que rapidamente se transformará no livro de texto adotado nas universidades para uma 
primeira familiarização dos estudantes de teologia com a totalidade do texto bíblico (ver 
à frente o manuscrito 42). Mas, a obra que definitivamente molda a ciência teológica 
são as Sentenças em quatro livros, escritas pelo mestre parisiense Pedro Lombardo entre 
1155 e 1158, obra que, numa ordenação seletiva e temática brevemente comentada, 
reúne ditos dos Padres da Igreja sobre temas centrais da dogmática cristã: a Trindade, a 
Criação, a Encarnação e a redenção, os Sacramentos. Depressa acolhida como manual 
central para os estudos universitários de Teologia, estes podem agora aspirar a apresen-
tar-se como a ciência das ciências, porque se ocupa do mais nobre dos objetos do saber 
(Deus mesmo), com um método discursivo rigoroso, questionador de todas as possibili-
dades de formalização e totalizante na sua sistemática. Na parte inicial do manuscrito 57 
de Santa Cruz encontramos precisamente três curtos textos de comentário ou paráfrase 
do Livro I das Sentenças, sobre a Trindade (ver fólios 10-51), logo seguidos pelo Brevi-
lóquio dos artigos da fé, obra de Boaventura de Bagnoregio, um dos mais importantes 
teólogos da escolástica medieval, que aí procura trazer à luz as coisas escondidas sob as 
palavras da Escritura, sistematizando em compêndio os sete temas de que trata a “Sa-
grada doutrina ou Teologia” (Trindade, Criação do mundo, Corrupção do pecado, En-
carnação do Verbo, Graça do Espírito Santo, Sacramentos, Juízo final). Em qualquer 
destes textos o recurso à filosofia e aos seus procedimentos analíticos é a principal fer-
ramenta de trabalho. Mas, se este manuscrito é o que exprime melhor a ambição esco-
lástica dos séculos XIII-XV de constituir uma ciência da teologia, ele não deixa de  
ocupar entre os livros de Santa Cruz um lugar marginal, o que deixa bem clara a opção 
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por uma teologia a que se convencionou chamar “teologia monástica”,1 herdada da alta 
Idade Média e renovada por uma intensa aspiração contemplativa, ainda alimentada 
pelos comentários patrísticos e na interpretação alegórica e especulativa da Escritura e 
da Criação como via para a compreensão do lugar do homem e a construção terrena de 
uma comunidade de crentes que aguardam a obtenção da felicidade eterna. Este pro-
grama moral está bem patente no excerto acima citado em epígrafe: “Aquele que mais 
compreende verdadeiramente a Deus e mais se conhece a si próprio, e demonstra as 
coisas compreendidas mediante verdadeiros e sagrados dogmas e obras, tanto mais res-
plandece em doutrina e ciência (doctrina et scientia)”. A realização da sacralidade do 
mundo e a aspiração a uma formação espiritual do humano e da comunidade prescinde 
bem das ambições sistemáticas da teologia universitária. 

De um modo auxiliar e instrumental diversas outras obras contribuem para a forma- 
ção literária do monge e preparam para a leitura do texto Bíblico, como é o caso das 
Etimologias de Isidoro de Sevilha (ver à frente o manuscrito 17 de Santa Cruz), verda- 
deira recolha do saber antigo que fornece os conhecimentos mundanos, técnicos e cien- 
tíficos que facilitam, através da análise da raiz etimológica das palavras, o acesso às 
próprias coisas e portanto a apreciação e usufruto das narrativas da Escritura divina.  
A obra de Isidoro, uma das mais altas realizações culturais da Hispânia visigótica, não 
possui qualquer prefácio que esclareça a intenção do autor, mas é claro que pretende 
oferecer de modo exaustivo (e quase sem ordenação) todos os conhecimentos colhidos 
em autores antigos que possam ser úteis para a compreensão da criação divina, dando 
assim expressão do rigor e profundidade do próprio texto sagrado, para confirmar o 
crente na sua fé. Obra útil e disponível para todo o tipo de consultas, viria a exercer 
profunda influência durante a Idade Média, moldando a própria literatura enciclopédica 
posterior, onde aliás surge sempre abundantemente citada. Faltava-lhe contudo uma 
estruturação e uma ordenação das ciências que servisse também como modelo pedagó- 
gico. Esse, foram os medievais buscá-lo ao esquema das sete artes liberais, de certa 
forma pressuposto em A doutrina cristã de Agostinho ou nas Instituições de Cassiodoro 
e que se encontra formulado de modo mais completo nas Bodas de Mercúrio e filologia 
de Marciano Capela, ou mesmo nos dois primeiros dos vinte livros das próprias Etimo- 
logias de Isidoro. Se no ambiente clássico as artes liberais preparavam para o estudo da 
filosofia enquanto via para a Sabedoria (sapientia, scientia), aspiração última do ho- 
mem, elas estão agora ao serviço do estudo da Sagrada escritura, quase como suas 
servas, como se dizia na época. Nelas se reúne a totalidade dos saberes em dois ramos 
distintos: o da linguagem (trivium porque inclui três ciências ou vias: gramática, dialéti- 
ca ou lógica, retórica) e o das coisas ou números (quadrivium porque inclui quatro ciên- 
cias ou vias: aritmética, geometria, música e astronomia). A progressão escolar dos 
estudos também se fazia através desta hierarquia das artes liberais, começando sempre 

                             
1  A expressão foi divulgada por J. Leclercq, cfr. J. LECLERCQ, L’amour des letters et le désir de Dieu, Les édi-

tions du Cerf, Paris 1957 (reimpr. 1990), cfr. p. 9-14, passim; IDEM, “The Renewal of Theology”, in R.L. BEN-
SON – G. CONSTABLE (eds.) – and Carol D. LANHAM, Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, obra 
cit. na n. 1. Sobre as “duas” teologias ver E. MACCAGNOLO, “Teologia monastica e teologia scolastica nei secoli 
XI e XII”, in V. MATHIEU (cur.), Questioni di storiografia filosofica. Dalle origini all’Ottocento. vol. 1: Dai 
presocratici a Occam, Ed. la Scuola, Brescia 1975, p. 523-577. A discussão dos conceitos, da sua gênese histo-
riográfica e do que eles descrevem encontra-se também em C. LEONARDI, “La teologia monastica” (p. 295-321) 
e F. del PUNTA – C. LUNA, “La teologia scolastica”, in G. CAVALLO – C. LEONARDI – E. MENESTÒ (cur.), Lo 
spazio letterario del medioevo, 1. Il medioevo latino, vol. I: La produzione del testo, t. 2, Salerno editrice, Roma 
1992, p. 323-353. 
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pela gramática, em simultâneo com a aprendizagem da língua latina. Em geral os textos 
para estudo destas artes foram refeitos pelos autores cristãos exatamente para se orienta- 
rem desde o início para a compreensão da Bíblia, tendo o Livro dos Salmos um lugar de 
destaque como material prático para os primeiros passos de aprendizagem da língua. No 
manuscrito 8 de Santa Cruz, que contém, entre outros, o célebre opúsculo de Rabano 
Mauro para o estudo da aritmética e do cálculo, encontramos textos que cabem no âmbi- 
to das artes liberais, mas sempre orientadas para a leitura bíblica ou para aspectos próprios 
da vida eclesiástica. Língua aprendida na escola, e cada vez menos língua do quotidiano, o 
latim é estudado com o auxílio de um conjunto de textos fixados pela tradição para o estu-
do da gramática, verdadeira porta de entrada nas humanidades. Certamente devido a vicis-
situdes relacionadas com o excesso de uso destes livros, sujeitos por isso a uma rápida 
degradação, estes textos escolares não subsistem na biblioteca de Santa Cruz. 

Até ao século XII o estudo da filosofia ou das ciências não constitui um campo in-
dependente do saber e entre os manuscritos de Santa Cruz apenas se conserva uma obra 
relacionada com a filosofia ou mesmo com a literatura clássicas: trata-se da Consolação 
da filosofia de Boécio (ver à frente manuscrito 67, que aliás contém duas versões in-
completas desta obra), acolhida favoravelmente no mundo medieval não só pelo corpo 
de temas que discute mas também pela sua sugestiva e elaborada linguagem simbólica 
em que a Filosofia é personificada como uma mulher que dialoga com Boécio e pelo 
fato de o autor ser visto como quase um segundo Sócrates, mas cristão. 

Com o renascimento cultural e literário dos séculos XI e XII a organização dos as- 
beres (ordo disciplinae) sofre profundas alterações e torna-se ele próprio objeto de in- 
tenso debate. O aparecimento de novos tipos de escolas, abertas ao mundo urbano e que, 
sobretudo em Paris e Bolonha, atraem estudantes de toda a Europa, criam condições para 
um florescimento cosmopolita das ciências. A tendência para uma certa laicização do 
saber e sobretudo a incorporação de um grande conjunto de textos traduzidos a partir do 
árabe e do grego, obrigam a refazer a ordem do curriculum escolar, mas também a com-
preender sob novos conceitos a ordenação das ciências. O modelo das sete artes liberais 
está esgotado e não permite acolher estes novos domínios, que também aspiram a uma 
integração no quadro das ciências. Num primeiro momento assiste-se a certa revisão do 
modelo clássico das sete artes liberais, como se constata no diagrama com a subdivisão da 
Scientia colocado antes das Etimologias de Isidoro (ver estampa: Santa Cruz 17, f. Iv).  
A ciência comporta agora quatro ramos principais: a Eloqüência (as antigas artes do tri-
vium), a Sabedoria (dividida em teórica e prática; a teórica, para além da Matemática, que 
corresponde às antigas artes do quadrivium, inclui a Teologia enquanto parte da filosofia 
que se ocupa de Deus, e a Física; a prática integra a Ética, a Economia e a Política), a 
Poesia (que antes tendia a ser colocada fora dos saberes estruturados) e a Mecânica (cujas 
subdivisões constituíam na antiguidade um mero saber prático próprio dos escravos, mas 
que agora são revalorizadas). O esquema resume o esforço teórico que visa dar uma or-
dem à ciência, seguindo um modelo muito próprio da cultura medieval: a totalidade hie-
rarquizada harmoniza e isola os seus elementos, que apenas comunicam entre si através 
dos níveis superiores e não diretamente. Trata-se de uma ordenação das ciências muito 
próxima da proposta por Hugo de S. Vítor no início do Didascalicon ou o estudo do que 
deve ser lido (embora na obra original não exista qualquer esquema), que estabelecia um 
modelo de educação geral e preparatória para o estudo da Bíblia. Note-se que continuam 
fora deste esquema ciências já bem estabelecidas no início do século XIII como a Medici-
na e o Direito, ou ciências emergentes como a Psicologia e a Metafísica. De fato, o es-
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quema das sete artes liberais resistia à integração destes campos do saber, justificando 
assim outras tentativas de classificação, que não distinguem as ciências apenas pelo seu 
objeto mas sim pelo método de abstração, seguindo aliás uma metodologia proposta por 
Aristóteles e transmitida por Boécio, entre outros. O novo contexto universitário de pro-
dução do saber tem uma organização em faculdades que estas novas classificações tam-
bém pretendem justificar. Por outro lado, a nova biblioteca filosófica disponível a partir 
do século XII torna definitivamente obsoleto o modelo clássico das sete artes liberais. 
Contudo, não desaparece de imediato subsistindo sobretudo em obras destinadas a um 
público culto mas não universitário e que visavam uma certa popularização do saber, co-
mo é o caso da Image du monde de Gossouin de Metz, poema enciclopédico em francês 
que depois de expor a criação do mundo e antes de passar à explicação das coisas, faz um 
interregno metodológico porque, diz, “é justo que vos falemos das sete artes e dos seus 
assuntos, de como foram descobertas por aqueles que do bem se aperceberam, pois, atra-
vés delas, conhecem-se os fatos do mundo e como está feito” (Santa Cruz 87, f. 4rb2), 
segue-se de imediato uma longa apresentação das sete artes liberais justificando mesmo a 
natureza do seu nome: “ciência que sirva o corpo humano perde a nobreza. Mas, aquelas 
que servem a alma, não o corpo, merecem [o epíteto] de liberais. Pois a alma deve ser 
liberal como coisa de caráter nobre, como aquela que provém de Deus e a Deus quer re-
tornar. E por isto são artes liberais: porque tornam a alma nobre e ensinam quanto se deve 
fazer corretamente em cada assunto. Esta é a razão verdadeira pela qual a arte se chama 
liberal, porque torna a alma liberal e a liberta de todos os males” (f. 11r; idem). A intenção 
desta obra é sobretudo devocional e menos de pura curiosidade científica, retirando efeitos 
simbólicos e moralizadores da descrição das coisas da natureza, desde o anjo ao dragão, 
do fogo ao gelo, dos elementos aos planetas, dos eclipses aos trovões, acentuando que o 
conhecimento da respectiva natureza é parte do plano de salvação do homem. 

As obras científicas medievais recorrem por vezes a esquemas que dão a ver as pró-
prias matérias descritas no texto, sem dúvida para facilitar a compreensão do que pelo 
simples texto não é facilmente apreensível. As Etimologias de Isidoro possuem vários 
esquemas, um dos mais complexos será talvez o que resume as explicações sobre a músi-
ca entendida como parte da matemática (Santa Cruz 17, f. 32r). Talvez o mais conhecido 
esquema de manuscritos de Santa Cruz seja a representação geocêntrica do cosmo na 
referida Image du Monde (Santa Cruz 87, f. 56v), obra que contém inúmeras outras repre-
sentações esquemáticas, sobretudo das matérias de natureza geográfica e cosmológica. 
Representações do mundo e dos quadrantes celestes que também encontramos no Diálogo 
contra os judeus de Pedro Afonso (Santa Cruz 34, f. 6r-7v). Um bom exemplo da impor-
tância que a geometria poderia ter para o estudo da Bíblia encontra-se na margem direita 
do f. 9r da História escolástica de Pedro Comestor (códice Santa Cruz 42) onde o copista 
traçou com dois trapézios a forma das dimensões proporcionais que Deus deu a Noé como 
plano da arca que salvaria os animais do dilúvio, complemento visual mas também es-
quema facilitador da exegese de Gênesis 6, 15. 

                             
2  Cito a ed. e trad. de Margarida Santos ALPALHÃO, L’image du Monde – Goussoin de Metz 1245 (Diss. de 

Mestrado em Literaturas Comparadas Portuguesa e Francesa – Época Medieval), Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa 1996, p. 62-215. 
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O calendário eclesiástico colocava também os seus intrincados problemas que exi- 
giam o domínio de certos princípios de cálculo para determinar a data da Páscoa, a mais 
importante das festas móveis, que após o século VIII passou a ser celebrada no primeiro 
domingo depois da primeira lua posterior ao equinócio da primavera em 21 de março 
(caindo portanto entre 22 de março e 25 de abril). Este cálculo conciliava o calendário 
da quaresma e das celebrações pascais com elementares observações astronômicas, mas 
os monges serviam-se de certas regras (os argumenta) de fácil memorização que elimi-
navam as dificuldades de cálculo e homogeneizavam o calendário litúrgico. Nos fólios 
7v e 8r do códice Santa Cruz 74 estão reunidas diversas destas fórmulas relacionadas 
com o cômputo eclesiástico, para determinar a Páscoa, os ciclos lunares, a letra domini-
cal, a posição de um dado ano (o número áureo) no ciclo pascal de 19 anos, etc. Formu-
lários e esquemas que também encontramos no manuscrito Santa Cruz 81, de 1155 (f. 
182v-183v) e em português nos manuscritos Santa Cruz 82 (f. 115v) e 53 (f. 5r* a 7r*). 
Trata-se de uma forma popularizada e prática de ciência, adaptada ao ciclo litúrgico, o 
qual por sua vez tinha uma forma fixa, o Calendário, uma tabela com registro das festas 
dominicais e dos santos, de que se encontram inúmeros exemplos em códices relaciona-
dos com a liturgia (Santa Cruz 24, 25, 26, 27, 28, 53, 54, 55, 62, 65, 70, 74, 85). Apesar 
do seu caráter elementar e de recolherem uma tradição já longa de séculos (veja-se o 
livro VI das Etimologias de Isidoro), a necessidade de afinação e universalização dos 
resultados destes cálculos do calendário, as discussões a que dão lugar e a busca de 
novas fórmulas, abrem um espaço de curiosidade científica que desempenhará um papel 
de relevo no desenvolvimento da astronomia e da física a partir do século XII. 

A música, outra das ciências do quadrivium, tinha também uma ligação direta com a vi-
da litúrgica quotidiana dos monges. É certo que neste período se faz em geral a distinção 
entre canto (execução vocal do som melódico) e música (a compreensão das relações numé-
ricas da harmonia, ordem e contraste dos sons), mas a teoria da música começa no século 
XIII a constituir uma base para a própria execução musical, como vemos nos dois tratados 
latinos sobre canto polifônico e nas múltiplas árias em línguas românicas reunidos no ma-
nuscrito 88 de Santa Cruz, entrado para esta biblioteca só no século XVIII para uso do can-
tor-mor do Mosteiro. São muitos mais os manuscritos de Santa Cruz que possuem antífonas 
ou passagens com notação musical para orientar a execução do canto, textos que nos colo-
cam no domínio da prática e não no da música enquanto teoria matemática. 

Em Santa Cruz apenas o manuscrito 95 recolhe obras que resultam diretamente do es-
tado da ciência e do saber após o século XIII. Aí encontramos alguns dos tratados de de-
senvolvimento e aplicação da Arte geral, o pessoal projeto do filósofo e apologeta Rai-
mundo Lúlio que pretendia ter encontrado um modelo universal de ciência. 

Sabemos contudo que inúmeros manuscritos científicos e filosóficos da Biblioteca de 
Santa Cruz não chegaram até nós, em grande parte devido aos descuidos de que deve ter 
padecido ao longo de séculos, de tal modo que o primeiro catálogo será elaborado apenas 
no século XIX, poucos anos antes da extinção do Mosteiro. Vejam-se as poucas linhas 
lançadas no topo do fólio 117v do manuscrito Santa Cruz 34 que registram livros empres-
tados (ou cedidos a título definitivo?: dedimus) em 1207, 1218 e 1226. Este registro per-
mite-nos fazer uma idéia do que terá sido a Biblioteca no primeiro século da sua existên-
cia e prova-nos que os livros que chegaram ao século XIX são uma parte tênue do que terá 
sido o seu patrimônio ao longo dos séculos (sobre este rol de livros ver A. Cruz, Santa 
Cruz, 192-3, 198-209). Trata-se de uma moderníssima coleção bibliográfica que integra uma 
vintena de livros científicos, alguns deles traduzidos do árabe pouco antes e relacionados 
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com os novos interesses naturalísticos do século XII. Da área do trivium temos a obra de 
Prisciano para o estudo da gramática (mas não sabemos qual ou quais) e A retórica de Cíce-
ro. Do quadrivium temos um grupo bem fornecido: A natureza das coisas de Isidoro, O 
livro de astronomia de Alcabitius (al-Quabisi) traduzido pouco antes por João de Sevilha, 
uma miscelânea de herbário e lapidários com textos sobre metais e tintas, um Tratado da 
esfera celeste, dois livros de Geometria, o O cômputo de Helpérico, um livro de Astronomia, 
o Mapa mundi anônimo. A coleção de livros médicos não é de menor importância: o Viático 
de Constantino, o Passionário do mestre salernitano Garioponto, o Liber gradius, o primei-
ros dos Nove livros a Almansor de Razis (que presumivelmente aparece emprestado em 
1218 e 1226), dois livros de medicina de que não é dado o título (libri fisicales duo), e um 
livro do mestre salernitano do século XII Pedro Musandino. 

É muito tênue o traço da medicina em Santa Cruz, cujo estatuto científico deixa de ser 
colocado em questão com a institucionalização do ensino universitário a partir do século 
XII. De fato, apesar da abundância e modernidade dos volumes cedidos no início do sé- 
culo XIII, sobreviveram apenas 14 fólios de um manuscrito em escrita beneventana do 
século X, disseminados pelas encadernações de 4 códices (Santa Cruz 50, 55, 59, 73) onde 
se encontram em estado fragmentário o Alphabetum ad Paternum do pseudo Galeno e os 
Commentaria in Aphorismos Hippocratis do pseudo Oribásio. 

O direito ocupava um lugar de mais destaque nos interesses e no armário de Santa 
Cruz. A maioria dos fragmentos de códices usados nas encadernações são de textos júridi- 
cos de proveniência universitária. O direito constitui-se como corpo de saber ao longo do 
século XII com um ensino superior muito especializado em torno de grandes compilação 
de textos jurídicos que davam corpo ao direito civil e ao direito canônico. O corpus iuris 
civilis (corpo do direito civil) integra sobretudo as quatro compilações justinianas elabora- 
das entre 529 e 534, o Código, o Digesto, as Instituições e as Autênticas, as quais no sé- 
culo XII são recuperadas e reorganizadas, superando assim os direitos regionais, como é o 
caso da agora caída em desuso Lex visigotorum que encontramos em Santa Cruz num 
fragmento do séc. IX. O Corpus iuris canonici (corpo do direito canônico), formado ao 
longo de séculos com os cânones de concílios, textos de padres da igreja, decretos pais, 
adquire no século XII um reconhecimento oficial, sobretudo com a compilação do Decre- 
to ou Concórdia dos canones discordantes realizada por Graciano, mestre de direito em 
Bolonha em 1139, e que rapidamente se tornará o manual de estudo e de trabalho para o 
direito eclesiástico. Em Santa Cruz, para além de alguns fragmentos, não encontramos 
textos de direito civil, mas, pelo contrário, encontramos obras de quatro dos mais influen- 
tes decretalistas do século XIII: João de Deus, Raimundo de Penhaforte, Godofredo de 
Trano e Henrique de Segúsio (códices Santa Cruz 36 e Santa Cruz sem nº/Geral 24).  
A ciência escolástica jurídica nos seus dois ramos, civil e canônico, constitui-se em torno 
daqueles conjuntos de textos, proliferando numa variada literatura de análise e interpreta- 
ção para apoio ao ensino e à prática judicial, com glosas, lições, questões, compilações, 
sumas, repetições, alegações, tratados, ordenações, consultas. Ciência de minúcia na fun- 
damentação e de subtilidade na interpretação, o direito latino medieval recorre em abun- 
dância a estes textos de autoridade usando formas sofisticadas de citação e de abreviatura, 
que na sua tecnicidade também procuram economizar espaço nos extensos manuscritos. 
Esta preocupação está mesmo na origem da formação de escritas universitárias em Bolo- 
nha e Paris, muito mais compactas que as escritas monásticas, como bem exemplificam os 
dois manuscritos jurídicos de Santa Cruz. 
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Por fim, a história. Aqui estamos perante um campo literário e não uma ciência, 
quando muito um gênero auxiliar de algumas das artes escolares formais, como a teolo- 
gia ou o direito. O próprio termo historia aplica-se antes de mais à compreensão do 
próprio texto bíblico, como se vê nos títulos das obras de Eusébio de Cesaréia (códice 
Santa Cruz 30) e Pedro Comestor (códice Santa Cruz 42), ou na teoria hermenêutica dos 
quatro sentidos da Escritura, em que um dos mais elementares é precisamente o históri- 
co. A florescente literatura medieval sobre os fatos do passado engloba diversos gêneros 
bem codificados como os annales, a chronica, a gesta, a vita, a memoria. Muitos deles 
não passavam de registros ou datas catalogadas seguindo a linearidade do tempo, desde 
a criação do mundo até ao presente, sem qualquer narrativa ou interpretação da natureza 
da história, de breve extensão, sem autor e muitas vezes recolhidos da tradição oral, fato 
pelo qual os encontramos sem qualquer destaque e transcritos em espaços que tinham 
ficado livres em um ou outro manuscrito, como é o caso dos chamados Annales portu- 
calenses veteres e curtos registros analísticos no final do manuscrito Santa Cruz 4.  
O Livro das Lembranças de finais do século XV reúne diversos textos memorialísticos 
elaborados em Santa Cruz de Coimbra (códice Santa Cruz 86, publicado na totalidade 
por A. Cruz em Anais, p. 89-147 e Idem, Santa Cruz, p. 305-375) que quando podem 
vincam a relação estreita entre o mosteiro e o país. A fixação do gênero histórico não 
está totalmente dissociado da glorificação de uma instituição ou das vidas dos fundado- 
res. Na Idade Média a História não é de fato uma ciência, possui um estatuto ambíguo e 
pouco valorizado do ponto de vista escolástico, porquanto, quando não é um simples re- 
gistro cronológico, assume a forma de discurso laudatório, relevando sobretudo da me- 
mória dos fatos e da necessidade de cantar a gesta e os feitos dos grandes e poderosos 
homens, como forma de legitimar a autoridade e poder dos seus sucessores ou dos bene- 
ficiários dos seus atos. Estes textos procuram antes de mais afirmar a verdade de coisas 
factuais (res verae), mas nos textos mais elaborados está bem presente a intenção retóri- 
ca de convencer o leitor, tornando a eloqüência mais importante para a validação do 
relato que o próprio rigor e a crítica das fontes, preocupações aliás anacrônicas nestes 
textos. A finalidade social e política desta literatura explica também o interesse que 
suscita entre os leigos e que nela se tenha desde cedo abandonado o latim como língua 
de comunicação. É precisamente o que acontece com as crônicas dos reis das primeiras 
dinastias, elaboradas por cronistas oficiais ou arquivistas de corte, quando não são espe- 
cialmente encomendadas pelo rei, como fez D. Manuel que incumbiu Duarte Galvão da 
feitura de novas crônicas dos primeiros reis de Portugal, o qual só terá terminado a Cro- 
nica de Afonso Henriques (Santa Cruz 41). A grandiloqüência do discurso e a monu- 
mentalidade da empaginação deste manuscrito atestam a importância simbólica deste 
gênero literário, de particular florescimento no final da Idade Média. 
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Desenhar o saber.  
Um esquema das ciências do século XII  

num manuscrito de Santa Cruz de Coimbra 
 

As classificações e o ensino das ciências enquanto figuras da translatio studiorum e 
campo de inovações epistemológicas ao longo da Idade Média constituem um dos 
temas de predileção dos estudos de Maria Cândida Pacheco.1 A edição de um catálogo 
dos manuscritos medievais do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra foi um dos projetos 
que Maria Cândida Pacheco apoiou com pertinácia na qualidade de presidente das 
comemorações nacionais portuguesas do 8º centenário do nascimento de Santo Antô-
nio de Lisboa que decorreram em 1995.2 Neste estudo propõe-se a análise de um es-
quema das ciências pela primeira vez assinalado aquando da realização daquele catá-
logo. 

O manuscrito 17 de Santa Cruz de Coimbra3 contém as Etimologias de Santo Isi-
doro de Sevilha.4 Trata-se de um manuscrito em escrita gótica, datável de finais do 
século XII ou do início do século XIII, no qual ainda podem ser encontradas reminis-
cências de escrita visigótica, o que deixa supor que o exemplar utilizado pelo copista 
estaria nesta escrita já então abandonada. O manuscrito apresenta ainda a particulari-
dade de conter um esquema das ciências no verso do fólio 0, regrado com linhas, mas 
deixado em branco pelo copista.5 A escrita do esquema é próxima da de pequeno mó-
dulo utilizada nos índices do início de cada livro das Etimologias. 

                             
1  Cfr. Por exemplo M.C. PACHECO, Ratio e Sapientia. Ensaios de Filosofia Medieval (Ideologia e informação), 

Livraria Civilização, Porto 1985, p. 55-104 (cap. “Razão e natureza nos séculos XII e XIII”); EAD. “Trivium e 
quadrivium”, História da Universidade em Portugal, vol. I, Universidade de Coimbra – Fundação Calouste 
Gulbenkian, Coimbra 1997, p. 155-177; EAD. “La philosophie et les sciences dans le Didascalicon de Hughes 
de Saint Victor”, in J. HAMESSE (ed.), Roma magistra mundi. Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts 
au Père L.E. Boyle à l’occasion de son 75ème anniversaire, FIDEM, Louvain-la-Neuve 1998, vol. I, p. 655-665. 

2  Cfr. A.A. NASCIMENTO – J.F. MEIRINHOS (eds.), Catálogo dos códices da Livraria de Mão do Mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Por-
to 1997, p. IX-XI. 

3  Ms. Porto, Biblioteca Pública Municipal, Santa Cruz 17 (Geral 21), cfr. Catálogo dos códices da Livraria de 
Mão, op. cit., p. 110-113. 

4  Edições das Etimologias: Patrologia Latina, vol. 72, col. 73-728; W.M. LINDSAY (éd.), Isidori Hispalensis 
Episcopi Ethymologiarum sive Originum Libri XX (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis), Oxford 
University Press, Oxford 1911; ed. ut.: San Isidoro de Sevilla, Etimologias, 2 vol., pref. M.C. Díaz y Díaz, ed. J. 
OROZ RETA y M.-A. MARCOS CASQUERO, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1993. 

5  O fólio 0 (não numerado no manuscrito) forma com o f. 7 o bifólio exterior do primeiro caderno. A parte supe-
rior do fólio está rasgada de um lado ao outro, tendo sido cosido de modo grosseiro em ziguezague com um fio 
azul. Dimensões do fólio: L295xA414 mm, dimensões do esquema: L194xA182 mm. O nome de cada ciência 
ou ramo de ciência está no interior de um círculo perfeito de 15 mm de diâmetro, com exceção do duplo círculo 
da scientia e dos mais reduzidos círculos da métrica e da geometria prática (estes últimos, seja pelo traço seja 
pela cor da tinta, parecem ter sido acrescentados). 
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O esquema é o único do gênero conhecido em Portugal. Não tendo a acompanhá-lo 
qualquer texto explicativo ou sinal de autor, é necessário fazê-lo falar através da identifica- 
ção das suas fontes, para ser possível compreender todo o seu alcance e significado. Deve-se 
notar deste logo a ausência de qualquer ligação formal entre o esquema e a obra de Isidoro. 
Quais as orientações gerais do conjunto das ciências e que articulações são propostas entre 
todas e cada uma? Porque foi copiado aqui? De onde provém, então este esquema? 

A classificação das ciências é discutida em filosofia desde a Antiguidade e ocupa di-
versos autores da Idade Média.6 Como veremos a seguir, diversas soluções foram da- 
das ao problema, nomeadamente por Platão e Aristóteles, seguindo cada um diferentes 
critérios. Após inúmeros ensaios, a organização do saber em sete artes liberais divididas 
em dois ramos, o trivium e o quadrivium, fixa-se na cultura greco-romana é transmitida ao 
ocidente latino, nomeadamente através das obras enciclopédicas mais difundidas como As 
Bodas de Filologia e de Mercúrio de Marciano Capela, que, nos livros III-IX, expõe cada 
uma das sete artes liberais.7 É precisamente destas três tradições que Isidoro colhe os fru-
tos. Os contributos dos autores cristãos não são negligenciáveis e Agostinho ocupa aí um 
lugar preponderante.8 

Os 20 livros das Etimologias, compostos entre 625 e 632, carecem de sistematicidade e 
não obedecem a um projeto teórico que organize a sucessão do tratamento das matérias. Na 
sua carta ao rei Sisebuto, em alguns manuscritos publicada como prefácio, Isidoro admite  
tê-la composto compilando em autores antigos.9 O primeiro livro ocupa-se da gramática e 
começa no cap. 1 com as definições de disciplina e de ars,10 decalcadas da oposição grega 
entre epistéme e téchné, estabelecendo imediata e sucintamente, no cap. 2, o conjunto das 
disciplinas que integram as artes liberais, sete no total, para as apresentar de maneira mais 
detalhada nos primeiros livros da enciclopédia. São explicadas sucessivamente a gramática 
(livro I), a retórica e a dialética (livro II), a matemática, isto é, a aritmética, a geometria  
a música e a astronomia (todas no livro III), às quais se juntam as disciplinas exteriores  
ao setenário clássico, como a medicina (livro IV) e as ciências das leis e dos tempos (livro 

                             
6  Para além das referências citadas nas notas subsequentes, ver: Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge. Actes 

du 4e Congrès International de Philosophie Médiévale. Montréal, 27 août – 2 septembre, 1967, Institut d’Étu- 
des Médiévales – Librairie Philosophique J. Vrin, Montréal – Paris 1969; J.A. WEISHEIPL, “The Nature, Scope 
and Classification of the Sciences”, in D.C. LINDBERG, Science in the Middle Ages, The Univ. of Chicago Press, 
Chicago-London 1978, p. 461-481; S. NAGEL, “Scienze de rebus e discipline de vocibus nella tradizione delle 
classificazioni del sapere (secoli VII-XIII)”, Medioevo 10 (1994) 77-113; O. WEIJERS, Le maniement du savoir. 
Pratiques intellectuelles à l’époque des premières universités (XIIIe-XIVe siècles) (Studia artistarum), Brepols, 
Turnhout 1996, p. 187-201: cap. XIII “Les classifications du savoir”; C.A. LÉRTORA MENDOZA, “El concepto y 
la clasificación de la ciencia en el medioevo (ss. VI-XV)”, Veritas 43 (1998) 497-512; G. D’ONOFRIO (éd.), La 
divisione della filosofia e le sue ragioni. Lettura di testi medievali (VI-XIII secoli). Atti del settimo convegno 
della SISPM (Assisi, 14-15 novembre 1997), Avagliamo Editore, Cava de’ Tirreni 2001; A. MAIERÙ, “La strut-
tura del sapere”, chap. III de la section “La scienza Bizantina e latina”, in Storia della scienza, vol. V: Medioe-
vo, Rinascimento, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, p. 103-114 (jusqu’au XIIe siècle); IDEM, “La 
struttura del sapere”, ibidem, chap. XV, p. 263-285 (sur les siècles XII-XIV). 

7  Marziano CAPELLA, Le nozze di Filologia e di Mercurio, a cura di I. RAMELLI (Pensiero occidentale), Bompia-
ni, Milano 2001; cfr. A. MAIERÙ, “La struttura del sapere”, cap. III, cit., p. 106-108. 

8  Ver sobretudo H.-I. MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique, E. de Boccard, Paris 1938, nos 
capítulos: “Le cycle des sciences” e “Les sept arts liberaux, l’EGKYKLIOS PAIDEIA et l’enciclopédisme”, p. 
187-275; sobre os contributos critãos para as cassificações das ciências, ver A. MAIERÙ, “La struttura del sape-
re”, chap. III, cit., p. 108-109. 

9  “En tibi [...] misi opus de origine quarundam rerum ex veteris lectionis recordatione collectum atque ita in 
quibusdam locis adnotatum”, Etimologias, ed. cit., p. 274. 

10  Estudos do conceito e suas definições em H. MERLE, “Ars”, Bulletin de Philosophie Mediévale 28 (1986) 95-
133; U. SCHAEFER (hrg.), Artes im Mittelalter, Proceedings of the seventh Symposium des Mediävistenverban- 
des e.V. at the Humboldt-Universität zu Berlin from Feb. 24th to 27th, 1997, Akademie Verlag, Berlin 1999. 
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V).11 A tradição greco-romana das sete artes liberais12 difundir-se-á ao longo de toda a Alta 
Idade Média enquanto estrutura adequada do conjunto do saber, em geral identificado com a 
própria sabedoria, e encontrará uma expressão simbólica exuberante no diagrama da philo-
sophia do Hortus deliciarum de Herrad de Hohenbourg.13 

No capítulo 24 (De definitione philosophiae) do segundo livro, fazendo jus às suas 
qualidades de compilador, Isidoro propõe duas divisões diferentes da filosofia, as quais 
exercerão forte influência ao longo de toda a Idade Média. As duas estão acomodadas no 
esquema das ciências de Coimbra, lado a lado com novos elementos que estavam ausentes 
em Isidoro. 

Prancha 1: Classificação das ciências 
© Porto, Biblioteca Pública Municipal, Santa Cruz 17 (Geral 21)  

                             
11  Os livros restantes oferecem um amplo leque de conhecimentos, provenientes na sua maior parte do enciclope-

dismo clássico e da cultura cristã. Encontramos aí a literatura eclesiástica, mas também as línguas, a biologia, a 
cosmologia, a agricultura, a guerra, etc. 

12  A literatura é abundante. Ver acima a n. 6 e D.L. WAGNER (ed.), The Seven Liberal Arts in the Middle Ages, 
Bloomington, Indiana 1986. 

13  Uma reprodução a cores do f. 32r do manuscrito perdido encontra-se em Herrad of Hohenbourg, Hortus Delici-
arum, R. GREEN, M. EVANS, CH. BISCHOFF, M. CURSCHMANN (eds.), 2 vol. (Studies of the Warburg Institute 
36), The Warburg Institute, London 1979, vol. II, pr. 18, comentário vol. I, p. 104-107; cfr. Ph. VERDIER, 
“L’iconographie des arts libéraux dans l’art du Moyen Âge jusqu’à la fin du quinzième siècle”, in Arts libéraux 
et philosophie au Moyen Âge, cit., p. 305-355. 
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Em primeiro lugar (Etimologias II.24, 3-9) Isidoro apresenta uma divisão tripartida 
da filosofia: física que se ocupa das coisas da natureza, a ética que relaciona com os 
costumes, a racional ou lógica, implicada na busca da verdade nas causas das coisas e 
nos costumes. Esta tripartição de origem platônico-estóica14 foi transmitida ao mundo 
latino, em particular por Agostinho.15 Isidoro acrescenta que a física, por sua vez, se 
divide em quatro partes: as artes do quadrivium (Aritmética, Geometria, Música, Astro-
nomia),16 que a ética se subdivide segundo as quatro virtudes da alma (prudência, cora-
gem, temperança, justiça) e que a lógica inclui a dialética e a retórica. Esta divisão, ao 
contrário da seguinte, inclui a lógica enquanto parte real da filosofia. 

Na segunda classificação (II.24, 10-16) a filosofia compõe-se de duas partes: espe-
culativa (inspectiva) e prática (actualis). A inspectiva é dividida em natural (natu- 
ralis), doutrinal (doctrinalis) e divina (divina). A natural, bem como a divina, não se 
subdivide, enquanto a doutrinal compreende quatro partes, as quatro artes do quadri- 
vium (Aritmética, Geometria, Música, Astronomia). Quanto à actualis comporta três 
divisões: moral (moralis), dispensativa ou economia doméstica (dispensativa), civil 
(civilis). A seqüência do capítulo é consagrada à definição da cada uma destas ciências e 
à identificação do seu objeto. Apesar das designações utilizadas e do silêncio sobre as 
ciências poiéticas, esta divisão tem a sua origem na Metafísica de Aristóteles17 e exclui 
explicitamente a lógica do domínio das ciências. Boécio é o principal veio de transmis-
são desta classificação das partes da ciência especulativa ao Ocidente latino.18 

De fato, a reelaboração destas divisões da filosofia propostas por Isidoro absorve 
ora total, ora parcialmente o esquema das artes liberais. Mais, o sincretismo das Etimo-
logias testemunha precocemente a impossibilidade de conter nas simples fronteiras das 
sete artes liberais todo o campo do saber, que nos tempos sucessivos continuará a alar-
gar-se, quer do ponto de vista dos objetos de estudo quer do ponto de vista teórico e 
metodológico. Novas tentativas de classificação serão esboçadas sobretudo a partir do 
século XII com o objetivo de integrar as novidades acumuladas ou recentemente expe-
rimentadas. A “ciência dos árabes” e o movimento das traduções de obras científicas e 

                             
14  Cfr. P. HADOT, “Les divisions des parties de la philosophie dans l’Antiquité”, Museum Helveticum, 39 (1979) 

202-203 (retomado em P. HADOT, Études de philosophie ancienne, Les Belles Lettres, Paris 1998, p. 125-158), 
cfr. p. 208-213; IDEM, “Philosophie, discours philosophique et divisions de la philosophie chez les stoïciens”, 
Revue internationale de philosophie, 45 (1991) 205-219; G. DAHAN, “Les classifications du savoir aux XIIe et 
XIIIe siècles”, L’enseignement philosophique 40 (1990) 5-27, cfr. p. 14. 

15  Cfr. Agostinho, De civitate Dei, VIII, 4 (e XI, 25), onde a divisão é atribuída a Platão, mas o seu objetivo é 
harmonizá-la com os conteúdos da fé cristã e a definição de Deus enquanto fim último do saber e da ação hu-
manas. 

16  Nesta divisão da sapientia/philosophia proposta por Isidoro nos Differentiarum sive de proprietatibus sermo-
num libri duo (II, 39), a physica, além do quadrivium, inclui a astrologia, a mechanica e a medicina, cfr.  
A. MAIERÙ, “La struttura del sapere” chap. III, cit., p. 112. 

17  Nomeadamente no livro E, cap. 1, 1025b25: prática, poiética, teorética, sendo esta subdividida em matemática, 
física, teologia (1026a18); a divisão da teorética em física, matemática, teologia é discutida no livro K, cap. 7, 
1064b1-14 a Métaphysique. Sobre as classificações de Aristóteles, cfr. P. HADOT, “Les divisions des parties de 
la philosophie dans l’Antiquité”, cit., p. 202-208; G. DAHAN, “Les classifications du savoir aux XIIe et XIIIe 

siècles”, cit., p. 15. 
18  As três ciências são definidas pelo objeto e respectivo grau de abstração em Boécio, Quomodo Trinitas unus 

Deus ac non tres dii, cfr. Boèce, Traités théologiques, trad. A. TISSERAND, GF Flammarion, Paris 2000, p. 144 
(trad. port. J. SAVIAN, Martins Fontes, São Paulo, 2005). É conhecida a importância dos comentários medievais 
a esta passagem para as teorias da abstração e das classificações das ciências, nomeadamente no século XIII, 
cfr, C. LAFLEUR et J. CARRIER (coll.), “Abstraction, séparation et tripartition de la philosophie théorétique: 
quelques éléments de l’arrière-fond Farabien et artien de Thomas d’Aquin, Super Boetium De Trinitate’, ques-
tion 5, article 3”, Recherches de Théologie et Philosophie médiévales, 65 (1998) 248-271. 
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das obras de Aristóteles induzirão novidades, a primeira propondo novos modelos de 
classificação, as segundas criando a necessidade de lhes encontrar um lugar no conjunto 
das ciências. Nesta dinâmica as sete artes liberais não perderão de imediato todo o seu 
peso, mas serão de diferentes modos integradas nas novas divisões. 

Apesar de alguns elementos coincidentes, é em vão que se procura na obra de Isido- 
ro a divisão da scientia proposta pelo esquema de Coimbra. Contrariamente a outros 
temas abordados nas etimologias, nem Isidoro nem os copistas propõem esquemas que 
auxiliem a compreensão das referidas divisões da filosofia. De resto, os elementos de 
classificação nelas implicados permitiam já a elaboração de um quadro mais vasto que o 
fornecido pelo tradicional setenário das artes liberais. Diversas sobreposições entre as 
três classificações evitavam que fossem na Idade Média percebidas como contraditórias 
entre si e incitavam mesmo à sua integração, ou pelo menos ao seu desenvolvimento. 
Ao longo dos séculos abundam as tentativas,19 nomeadamente em opúsculos (sobretudo 
do século XII20 e do século XIII21), mas também obras mais longas,22 enciclopédias,23 
comentários,24 textos exegéticos,25 sem esquecer outros esquemas isolados como o de 
                             
19  Cfr. G. DAHAN, “Les classifications du savoir”, cit., p. 7-12. 
20  Para o século XII ver, por exemplo, o Tractatus quidem de philosophia et partibus eius (editado por G. DAHAN, 

“Une introduction a la philosophie au XIIe siècle. Le Tractatus quidem de philosophia et partibus eius“, Ar-
chives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 41, 1982, 155-193). É a uma outra tradição, a da recep-
ção da scientia arabum, que pertence a obra de Dominicus Gundissalinus, De diuisione philosophiae, hrg.  
L. BAUR (BGPM, 4/ 2-3), Aschendorf, Münster 1903, sobre o qual se pode ver H. HUGONNARD-ROCHE, “La 
classification des sciences de Gundissalinus et l’influence d’Avicenne” (in J. JOLIVET – R. RASHED, dir., Études 
sur Avicenne, Les belles lettres, Paris 1984, p. 40-75) e A. FIDORA, Die Wissenschaftstheorie des Dominicus 
Gundissalinus. Voraussetzungen und Konsequenzen des zweiten Anfangs der aristotelischen Philosophie im 12. 
Jahrhundert, Akademie Verlag, Berlin 2002. As inovações do século XII foram por Ch.S.F. BURNETT, “Innova-
tions in the Classification of the Sciences in the Twelfth Century”, S. KNUUTTILA, R. TYÖRINOJA, S. EBBESEN 
(eds.), Knowledge and the sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighteen International Con-
gress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki 24-29 August 1987 (Acta Philosophica Fennica, 48. Annals 
of the Finish Society for Missiology and Ecumenics, 55), Helsinki 1990, vol. II, p. 25-42 (inclui em apêndice 
edição da Arcium liberalium doctrina, Ms. Cambridge, Trinity College, R.15.16, ff. Bv-3r). 

21  Um conjunto de pequenos textos, anônimos na sua maioria, foi já publicado. Refiram-se: o curso Ut ait Tullius 
(editado por G. DAHAN, “Une introduction à l’étude de la philosophie: Ut ait Tullius” in C. LAFLEUR et J. CAR-
RIER, éds., L’enseignement de la philosophie au XIIIe siècle. Autour du “Guide de létudiant” du ms. Ripoll 109. 
Actes du colloque international edités avec un complément d’études et de textes, Brepols, Turnhout 1997, p. 3-
58), a Philosophia de Albérico de Reims (in R.-A. GAUTHIER, “Notes sur Siger de Brabant, II. Siger en 1272-
1275. Aubry de Reims et la scission des normands”, Revue des sciences philosophiques et théologiques 68, 
1984, 3-49). Os Accessus philosophorum .VII. artium liberalium, a Philosophica disciplina, a Divisio scien-
tiarum de Arnoul de Provence e o Compendium circa quadrivium, estão publicados em C. LAFLEUR, Quatre in-
troductions à la philosophie au XIIIe siécle. Textes critiques et étude historique, Institut d’études médiévales, 
Librairie phil. J. Vrin, Montréal-Paris 1988 e nas p. 387-394 deste volume podemos encontrar um importante 
repertório de textos parisienses de introdução à filosofia, onde a questão da sua divisão é, em geral, abordada. 
Ver também: E.-H. WEBER, “La classification des sciences à Paris vers 1250”, in Études sur Avicenne, cit., p. 
77-101; O. WEIJERS – L. HOLTZ (eds.), L’enseignement des disciplines à la Faculté des arts (Paris et Oxford, 
XIIIe-XIVe siècles). Actes du colloque international (Studia artistarum, 4), Brepols, Turnhout 1997; C. 
LAFLEUR e J. CARRIER (colab.), éds., L’enseignement de la philosophie au XIIIe siècle, cit., incluem em apêndi-
ce a edição ou a sinalização de um conjunto semelhante de textos do século XIII. 

22  Ver, por exemplo, Roberto Kilwardby, O.P., De ortu scientiarum, ed. by A.G. JUDY (Auctores Britanici medii 
aevi, 4) The British Academy, London 1976; Johannis Daci Diuisio scientiae, ed. A. OTTO, Johannis Daci Ope-
ra, t. I (Corpus philosophorum Danicorum medii aevi, 1), Hauniae 1955, p. 3-44; O célebre guia parisiense foi 
publicado por C. LAFLEUR, col. de J. CARRIER, Le “Guide de l’étudiant” d’un maître anonyme de la Faculté 
des Arts de Paris au XIIIe siècle. Édition critique provisoire du ms. de Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Ripoll 109, ff. 134ra-158va, Faculté de Philosophie, Université Laval, Québéc 1992. 

23  AAVV, La pensée encyclopédique au Moyen Âge, Éditions de la Bacconnière, Neuchâtel 1966. 
24  Para dois exemplos de classificações das ciências que podem ser extraídas de comentários a obras de Aristóte-

les, cfr. J.F. MEIRINHOS, “Métodos e ordem das ciências no Comentário sobre o De anima atribuído a Pedro 
Hispano”, Veritas 43 (1998) 593-621 e A. BERTOLACCI, “La divisione della filosofia nel primo capitolo del 
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Coimbra. Na quase totalidade dos textos ou dos esquemas ensaiam-se, de fato, sínteses 
dos diferentes modelos, apresentando-os por acumulação ou sucessivamente.26 

Patrice Siccard salientou o persistente interesse por estes esquemas de função didá- 
tica na escola de S. Vítor de Paris.27 A utilização de diagramas estava mais ou menos difun-
dida enquanto instrumento utilizados pelos mestres no seu ensino.28 Esta utilização didática 
dos esquemas vem da Antiguidade e desenvolveu-se nas escolas carolíngias.29 Riquério de 
Reims nas suas Historiae narra o debate do confronto ocorrido em Ravena no ano 980, pe-
rante a corte de Otão II, entre Gerberto d’Aurillac, scholasticus de Reims, e Othricus, scho-
lasticus de Magdburg, em torno da questão do lugar da física no conjunto das ciências.30 
Othricus compôs un schema para o auxiliar na disputa com Gerberto e poder mostrar a fina-
lidade das ciências e as suas posições relativas. Gerberto no seu próprio schema retomava a 
divisão da filosofia em teórica e prática, de origem aristotélica e transmitida por Isidoro. A 
posição e a divisão de Otrico estava do lado da tradição platônico-aristotélica. 

Os esquemas podiam revestir uma grande variedade gráfica. Eram elaborados por co-
pistas,31 por leitores que usavam espaços não escritos nos manuscritos,32 ou podiam mes-
mo pertencer a uma obra.33 Devemos deplorar a não existência de um estudo de conjunto 
dos esquemas medievais das divisões das ciências, ou mesmo a de uma simples recolha 
sistemática ou até de um repertório, se bem que alguns esquemas sejam célebres e se en-
contrem mesmo impressos.34 

                             
Commento di Alberto Magno alla Fisica: le fonti avicenniane”, in G. D’ONOFRIO (éd.), La divisione della filo-
sofia e le sue ragioni, cit., p. 137-155. 

25  Segundo Gilbert DAHAN, na esteira de Orígenes cria-se a tradição de, nos comentários do Cântico dos cânticos, 
estabelecer uma relação entre certos livros bíblicos e as partes da filosofia, cfr. G. DAHAN, “Origène et Jean Cassien 
dans un Liber de philosophia Salomonis”, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 52 (1985) 135-
162, nas p. 139-144 (citado por IDEM, “Les classifications du savoir aux XIIe et XIIIe siècles”, art. cit., p. 11). 

26  O Tractatus quidem de philosophia et partibus eius consiste na exposição sucessiva de quatro sistemas de 
divisão da ciência, cfr. G. DAHAN, “Une introduction a la philosophie au XIIe siècle”, cit., p. 161-168, introdu-
ção p. 163-165. O segundo desses sistemas é o que está mais próximo do esquema de Coimbra. 

27  P. SICCARD, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione arche de Hugues de Saint 
Victor (Bibliotheca Victorina, 4), Brepols, Turnhout 1993, p. 147-148. 

28  Estudos de conjunto, com um interesse particular pelos esquemas das ciências e da filosofia, em K.-A. WIRTH, 
“Von mittelalterlichen Bildern und Lehrfiguren in Dienste der Schule und der Unterrichts”, in B. MOELLER, H. 
PATZE, K. STACKMANN (hrg.), L. GRENZMANN (red.), Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mit-
telalters und der frühen Neuzeit. Bericht über Kolloquien d. Kommission zur Erforschung d. Kultur des Spätmit-
telalters 1978 bis 1981 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil. Hist. Kl., Folge 3, 
137), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983, p. 256-370. 

29  Não pude consultar o estudo de A.C. ESMEIJER, “De VII liberalibus artibus in quadam pictura depictis. Een 
reconstructie van de arbor philosophiae van Theodulf van Orleans”, in J. BRUYN, J.A. EMMENS, E. DE JONGH, 
D.P. SNOEP (eds.), Album Amicorum J.G. Van Gelder, M. Nijhoff, The Hague 1973, p. 102-113. 

30  Riquério de Reims, Historiarum libri IIII (8º ser., III), Monumenta Germaniae Historica, Hannover 1839, p. 619-
621; a história é retomada por M. GIBSON, “The Artes in the Eleventh Century”, in Arts libéraux et philosophie au 
Moyen Âge, cit., p. 121-126 (repr. in EAD., Artes and Bible in the Medieval West, Variorum, Aldershot 1993, st. I). 

31  Essa é a conclusão a que chega Patrice SICCARD a propósito de alguns destes instrumentos: “Il ne fait pas de doute 
que dans les cas qui nous occupent, ces schémas ne sauraient être le fait de l’auteur du texte qu’ils aident à lire, 
mais ils sont le plus souvent dus à une initiative du copiste”, P. SICCARD, Diagrammes médiévaux, cit., p. 146. 

32  É esse o caso do esquema de Coimbra e dos dois mencionados por Martin GRABMANN, dos quais se falará a seguir. 
33  Cabem aqui as Gloses de Guilherme de Conches sobre a Consolação de Boécio I, 1. Mas os copistas nem 

sempre traçavam o esquema: no manuscrito do Vaticano, Vat. lat. 5202 (o único que pude consultar desta obra) 
no f. 4va o copista deixou 11 linhas em branco, em cujo espaço ele ou o rubricador deveriam transcrever o es-
quema das partes da filosofia, escrevendo apenas a frase “hic debet esse divisio”. Pelo contrário, o copista do 
Ms. Troyes, Bibliothèque Municipale, lat. 1101, f. 3r cometeu um erro copiando o esquema duas vezes (a pri-
meira delas de modo incompleto e muito compacto), ver a pr. 5 de Guillelmi de Conchis Glosae super Boethi-
um, ed. L. NAUTA (Corpus Christianorum, 158), Brepols, Turnhout 1999). 

34  Uma recolha extensa encontra-se nas pranchas 4 a 27 do estudo de K.-A. WIRTH, “Von mittelalterlichen Bildern 
und Lehrfiguren in Dienste der Schule und der Unterrichts”, cit. 
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Martin Grabmann na sua clássica obra sobre o método escolástico tinha chamado a 
atenção para certos textos curtos de classificação das ciências, assim como certos es-
quemas isolados.35 Era o caso dos manuscritos latinos 9921 e 14616 da Bayerische 
Staatsbibliothek de Munique, que contém esquemas das ciências sem qualquer texto de 
acompanhamento.36 Para citar apenas um exemplo e célebre, o manuscrito 186 da Uni-
versitätsbibliothek de Erlangen contém no f. 233r um esquema que não apresenta qual-
quer elo com as restantes obras do manuscrito.37 

Os esquemas de Gerbertus e de Othricus tinham a intenção de fornecer um quadro 
de conjunto sobre um tema específico e ser de fácil compreensão para o público da corte 
imperial. Esta função de substituição e complementaridade pedagógica atribuídas aos 
esquemas é bem evidente nas próprias palavras de Guilherme de Conches sobre Boécio: 
“diuisionem quam praediximus oculis ostendamus”. Mostrar ao olho:38 e, para o conse- 
guir, a forma conta tanto como o conteúdo. Seja qual for a sua organização, o esquema 
não tem uma função heurística, mas sobretudo pedagógica: fazer ver o que o texto ex-
plica, quer esteja presente ou ausente.. 

O esquema em círculo (as rotae) pode traduzir a organicidade sistemática do saber 
e a interconexão entre as suas partes e mesmo um certo programa de aquisição progres-
siva, mas é limitado quanto à possibilidade de inclusão de novas ciências. O esquema 
ramificado (as arbores) são testemunho de um esforço teórico orientado para a defini-
ção interna da ciência, seguindo um modelo muito apreciado na Idade Média: consti-
tuindo uma totalidade, é harmoniosamente hierarquizado, mas as suas partes ficam por 
isso mesmo isoladas no seu nível próprio, cada uma não comunicando com as restantes 
senão através do nível que lhe é superior e do que lhe é inferior, valorizando uma dinâ-
mica de subordinação puramente vertical com o superior genérico ou o inferior específi-
co. O esquema em árvore, assente no método das divisões, apresenta-se como mais 
aberto à complexificação, porque é sempre possível acrescentar novas ramificações. 

Quais são então os elementos característicos da classificação da scientia propostos 
pelo esquema de Coimbra? A ausência de um texto explicativo impede-nos de saber 
como o autor entrevê as relações entre as ciências, quais os respectivos métodos, quais 
as suas fontes textuais. As denominações preferidas pelo autor não são indiferentes e 
podem guiar-nos na identificação das suas fontes prováveis.39 Se o compararmos com as 
classificações propostas por Isidoro, aparecem três novas designações: a eloqüência, a 
poesia, a mecânica. 

                             
35  M. GRABMANN, Die Geschichte der scholastischen Methode, 2 vol., Freiburg 1909-1911, ed. ut. Storia del 

metodo scolastico, vol. II il metodo scolastico nel XII e all’inizio del XIII secolo, La Nuova Itália, Firenze 1980, 
p. 55-65. 

36  O conteúdo destes esquemas estão transcritos em Grabmann, Storia del metodo scolastico, cit., p. 60. 
37  Reproduzido na prancha 3 de P. SICCARD, Diagrammes médiévaux, cit. 
38  No prólogo do Liber avium de Hugo de Fouilloi, explicando porque juntou ao texto os desenhos sobre animais 

faz da pintura um meio para a edificação das almas simples, permitindo-lhes compreeder pelo olhar o que pelas 
meras palavras escutadas seria mais difícil de alcançar, cfr. W.B. Clark, The Medieval Book of Birds  Hugh of 
Fouilloy’s Aviarium, Edition, Translation and Commentary, State University of New York at Binghamton, 
Binghamton N.Y. 1992, p. 116: “per picturam simplicium mentes aedificare decrevi, ut quod simplicium ani-
mus intellegibili oculo capere vix poterat, saltem carnali discernat; et quod vix poterat auditus percipiat visus”. 

39  Cfr. O. WEIJERS, “L’appellation des disciplines dans les classifications des sciences aux XIIe et XIIIe siècles”, 
Archivum latinitatis Medii Aevi, 46-47 (1988) 39-64; M. TEEUWEN, The Vocabulary of Intellectual Life in the 
Middle Ages (Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge, 10) Brepols, Turnhout 2003, p. 351-407: 
“The Names of the Disciplines, their Teachers and Students”. 
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O reagrupamento e colocação ao mesmo nível de quatro divisões principais da  
scientia, não evita a impressão de heterogeneidade ou mesmo de oposição entre estes 
grupos. Com a exceção de apenas três casos (a própria scientia, a mechanica, a mathe-
matica) a preferência vai para a divisão em dois ou três ramos. Não existe qualquer 
ligação horizontal entre ciências e o traço de união representa simultaneamente uma 
relação de inclusão e de hierarquia entre as ciências. Sem representações gráficas de 
roturas, o esquema pretende integrar saberes que não são realmente opostos, mas sim 
partes coerentes para permitir a ação e o conhecimento humanos, bem como a sua ex-
pressão. 

É de fato a scientia que o autor divide em quatro ramos: eloquentia, sapientia, poe-
sis, mechanica. A scientia é, portanto, o conjunto do saber, que se estende desde as 
ciências da linguagem aos trabalhos de manufatura. É sabido que para certos autores e 
em certos contextos scientia equivale a philosophia, enquanto que outros dão a sapien-
tia como sinônimo de philosophia.40 Colocando a scientia no vértice do esquema, o 
noso autor parece aproximar-se das definições dadas no anônimo Tractatus quidem de 
philosophia et partibus eius: “Differt autem scientia ab arte, quoniam ars est collectio 
preceptorum quibus ab aliquid faciendum facilis quam per naturam informamur. Scien-
tia autem est rerum cognitio cum certa ratione quare ita si”.41 Como o assinala o seu 
editor, esta definição de scientia está próxima da de Isidoro: “scientia est cum res aliqua 
certa ratione percipitur” (Etimologias, II.24, 2). 

A presença das sete artes mecânicas inegavelmente denuncia as concepções de Hu-
go de S. Vítor, mais precisamente a exposição dos capítulos 20-27 do livro II do Didas-
calicon42 onde a mecânica, isto é, as manufaturas, é incluída entre as ciências,  
constituindo um dos seus quatro ramos autônomos ao lado das theorica, practica et 
logica. Hugo não é seguramente o primeiro a discutir a mecânica enquanto ars,43 mas 
recupera-a e dá-lhe um lugar coerente numa divisão das ciências e no plano de formação 
do homem autônomo. No esquema de Coimbra as designações e a ordem correspondem 
à dada por Hugo de S. Vítor: lanificium, armatura, navigatio, agricultura, venatio, medi-
cina, theatrica (apenas as duas últimas trocaram de lugar). Contudo, o esquema não 
adota a intenção hugoniana, que pretende fazer delas uma estrutura simétrica das artes 
liberais, e por isso também as reagrupara num trivium, que inclui as três primeiras, por-
que elas “dizem respeito à proteção da natureza face ao que é exterior”, enquanto as 
outras quatro formam um quadrivium “relacionadas com a proteção interna e fazem que 
a natureza se mantenha alimentando-se e cuidando-se”.44 As artes mecânicas de Hugo 
                             
40  Para as equivalências entre ars, scientia, disciplina, voir M. TEEUWEN, The Vocabulary of Intellectual Life, cit., 

p. 358-360, e a bibliografia aí citada. 
41  Tractatus quidem de philosophia et partibus eius  (éd. DAHAN, “Une introduction a la philosophie au XIIe 

siècle”, cit., p. 188). 
42  Didascalicon, Patrologia latina, vol. 176, col. 770C-812B; ed. crítica: Hugonis de Sancto Victore Didascalicon 

de studio legendi, ed. Ch.H. BUTTIMER (Studies in Medieval and Renaissance Latin, 10) The Catholic Universi-
ty of America, Washington (D.C.) 1939; trad. francesa: Hugues de S. Victor, Didascalicon. L’art de lire, introd. 
trad. et notes par M. LEMOINE (Sagesses chrétiennes), Éditions du Cerf, Paris 1991. Sobre Hugo ver, nomeada-
mente, L. GIARD, “Hugues de Saint Victor: cartographe du savoir”, in J. LONGERE (ed.), L’Abbeye parisienne 
de Saint Victor au Moyen Âge (Bibliotheca Victorina, 1), Brepols, Turnhout 1991, p. 253-269. 

43  Sobre a “mecânica” enquanto ciência antes de e em Hugo, ver A. MAIERÙ, “La struttura del sapere”, cit., chap. 
III, p. 111-113. Para uma panorama geral sobre a questão, cfr. F. ALESSIO, “La filosofia e le ‘artes mechanicae’ 
nel secolo XII”, Studi medievali, serie 3ª, 6 (1965) 110-129; G.H. ALLARD e S. LUSIGNAN (éds.), Les arts 
mécaniques au Moyen Âge, Cahiers d’études médiévales 7, Paris-Montréal 1982; M.C. PACHECO, “La philo-
sophie et les sciences dans le Didascalicon de Hughes de Saint Victor”, cit. 

44  Didascalicon, II, 20, 760A; trad. cit., p. 114. 
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foram acolhidas logo por Raul de Longo Campo (c.1150/60-1213/16) no seu comentá- 
rio sobre o Anticlaudiano de Alano de Lille,45 o que é aparece no esquema presente em 
um dos manuscritos desta obra,46 mas não nos outros.47 É verdade que certos autores 
ignoram as artes mecânicas, mas outros, como Roberto Kilwardby, seguem o trilho do 
Vitorino.48 

A poesis é raramente evocada nos esquemas das ciências, mesmo que alguns auto-
res a refiram. Os poete vel magi estão situados fora do círculo das artes liberais no dia-
grama de Herrad de Hohenbourg já citado. No esquema de Coimbra a arte da composi-
ção, da poesia, dividida em métrica e rítmica, entra de pleno direito no conjunto das 
ciências. No já mencionado esquema de Raul de Longo Campo ela tem quatro divisões 
(fabula, historia, satira – tragedia sub ystoria continetur –, argumentum). Pelo contrá-
rio, para o autor do nosso esquema a poesis restringe-se à ars versificatoria,49 não se 
abrindo a outros gêneros literários.50 Isidoro não se refere à poesis enquanto ciência, 
atitude igualmente adotada por Hugo de S. Vítor ou por Roberto Kilwardby entre outros 
autores. Não seria contraditório incluir a poética entre as ciências da eloqüência, mas o 
autor renunciou a fazê-lo, possivelmente para conferir a este conjunto a sua integridade 
tradicional. 

Passemos agora ao outro lado do esquema, à eloquentia. Ela inclui gramatica, dia-
letica, rethorica, as artes do trivium. Constatamos que na classificação saída de Aristó-
teles a lógica não era considerada uma parte da filosofia porque não era senão um ins-
trumento preparatório, utilizável por todas as ciências, das quais estava separada.51  
O termo eloquentia parece provir de uma tradição que quer encontrar um pólo que simé-
trico da sapientia,52 evitando simultaneamente o nome logica. Hugo de S. Vítor utiliza 
logica53 e submete-a a uma divisão em grammatica e ratio disserendi que de certo mo-
do quebra a unidade tradicional do trivium (cfr. II, cap. 20-30). Mas Guilherme de Con-
ches nas suas glosas sobre a Consolação de Boécio divide a scientia em duas espécies: 
aspientia et eloquentia e as espécies desta não são senão o trivium,54 exatamente como 
no nosso esquema. 

Enfim, no que diz respeito à sapientia, o nosso esquema coincide mais uma vez 
com o de Guilherme de Conches, se excetuarmos ajustes menores. Não seria inútil re-
cordar o que dela diz justamente Guilherme: “Sapientia et philosophia idem sunt”, ou 
                             
45  RADULPHUS DE LONGO CAMPO, In Anticlaudianum Alani commentum, éd. J. SULOWSKI, Polska Akademia 

Nauk, Wroclaw-Warszawa 1972. 
46  Ms. El Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo, Q. III. 17, fol. 15r, esquema reproduzido em WIRTH, “Von 

mittelalterlichen Bildern und Lehrfiguren”, pr. 22 e em O. WEIJERS, Le maniement du savoir, cit., ill. 16 na  
p. 201. 

47  O esquema do Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 8083, f. 9r, não inclui a mecânica, cfr. WIRTH, “Von 
mittelalterlichen Bildern und Lehrfiguren”, cit., pl. 23. 

48  Ver igualmente os esquemas nas pranchas 12, 13, 14b, 21 em WIRTH, “Von mittelalterlichen Bildern und 
Lehrfiguren”, cit., assim como a inclusão das artes mecânicas, mas fora das relações com as outras ciências, no 
Ms. Erlangen, Universitätsbibliothek, 186, f. 233r, cfr. P. SICCARD, Diagrammes médiévaux, cit. pr. 3. 

49  Sobre a poetria, ars versificatoria, ars versificandi ver as breves referências em M. TEEUWEN, The Vocabulary 
of Intellectual Life, cit., p. 362 e n. 44 onde é ciatada D. KELLY, The Arts of Poetry and Prose (Typologie des 
sources du Moyen Âge occidental, 59), Brepols, Turnhout 1991. 

50  Em outro esquema, aparentado ao de Raul de Longo Campo, a poesis tem apenas 3 partes: fabula, historia, 
argumentum, cfr. WIRTH, “Von mittelalterlichen Bildern und Lehrfiguren”, cit., pl. 22: Ms. München, 
Bayerische Staatsbibliothek, clm 4603, f. 177r. 

51  Cfr. S. NAGEL, “Scienze de rebus”, cit., p. 81-89; WEIJERS, “L’appellation des disciplines”, cit., p. 39. 
52  Cfr. WEIJERS, “L’appellation des disciplines”, cit., p. 45. 
53  Didascalicon, II, 28: De logica quae est quarta pars philosophiae. 
54  Guillelmi de Conchis Glosae super Boethium, éd. NAUTA, cit., I, 1, p. 29, l. 276-281. 
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pouco depois: “Sapientiae vel philosophiae sunt duae species”, ou na conclusão das suas 
diversas espécies ou subespécies: “Quia ergo omnis philosophia uel theorica uel practi-
ca est, in philosophicis operibus praeter theoricam et praticam nichil continetur”.55 Para 
Guilherme de Conches isso confirma também que a eloquentia (ou seja, as artes do 
trivium) não faz parte da filosofia. No nosso esquema, a sapientia divide-se em theorica 
e pratica, como acontecerá com outras ciências (nomeadamente a geometria, a astrono- 
mia, e a ethica). O que nos faz regressar mais uma vez à classificação aristotélica 
transmitida por Isidoro (ver acima), através do que parece uma coincidência de estrutu-
ra, mas com a adoção de designações diferentes para o conjunto da sapientia / philoso-
phia. Quanto às divisões da filosofia prática (ethica, economica, politica) as designa-
ções também diferem das transmitidas por Hugo de S. Vítor, mas coincidem com as de 
Guilherme de Conches56 ou de Raul de Longo Campo. As divisões que outros da theo-
rica, a que outros chamam speculativa, relevam da tradição (theologia, mathematica, 
phisica) e são próximas das de Guilherme de Conches e de Raul de Longo Campo, sen-
do que este é o único a dividir a física, mas nenhum dos dois segmenta a teologia. Uma 
minuciosa divisão surge então para a mathematica, e que é exatamente o quadrivium: 
arismetica, musica, geometrica, astronomica. Aí todas se cindem, à exceção da arisme-
tica, sendo que a mais complexa é a musica, cujas espécies e divisões se aparentam às 
expostas por Guilherme de Conches: mundana, instrumentalis, humana, proveniente de 
Boécio  (De musica, I, 1). Podemos notar que a instrumentalis se divide em metrica, 
melica, ritmica; a melica comporta enarmonica, diatonica, cromatica. Não há traço da 
tripartição das astronomia, presente em Raul de Longo Campo, pelo contrário, encon-
tramos uma divisão da geometria em prática e teórica. De fato, o conteúdo da teorica 
coincide com a divisão da geometria adotada por este último: altimetria, planimetria, 
cosmimetria. 

O esquema de Coimbra partilha as divisões e designações das ciências propostas 
por autores do final do século XII ou do início do século XIII, nomeadamente Hugo de 
S. Vítor, Guilherme de Conches, Raul de Longo Campo. Esta aproximação, por inter- 
médio do vitorinos e da “escola” de Conches não é totalmente surpreendente. Podemos 
constatá-la também na história do mosteiro de Santa Cruz, seja na constituição da sua 
biblioteca, ou mesmo nos sermões do seu monge mais ilustre, Santo Antônio de Lisboa/ 
Pádua.57 

Não é possível afirmar que o copista de Coimbra seja o autor do esquema, porque 
ele poderia tê-lo simplesmente copiado de um exemplar. Contudo, neste esquema, onde 
se enxertam duas classificações diferentes, encontramos divisões e nomes que não se 
sobrepõem de modo exato. Bebendo em fontes de diversa inspiração, este esquema 
parece, pelo menos, ter na sua origem um leitor esclarecido, capaz de selecionar ele- 
mentos das suas leituras, a fim de elaborar uma classificação coerente. E mesmo assim, 
a sobreposição que opera evita a introdução de incoerências face ao saber da época.  
Uma estratégia de acumulação diferente foi utilizada por Isidoro e, cinco séculos mais 
tarde, pelo autor do Tractatus quidem de philosophia et partibus eius, que oferece su- 

                             
55  Glosae super Boethium, cit., respectivamente p. 29, l. 281-282; p. 30, l. 291; p. 33, l. 324-326. 
56  Para o conjunto pode consultar-se o esquema da p. 32 das Glosae super Boethium, ed. L. NAUTA, cit. 
57  Cfr. F.C. CAEIRO, Santo António de Lisboa, 2 vol. (Temas Portugueses), Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

Lisboa 1995 (deuxième édition); M.C. PACHECO, Santo António de Lisboa. Da Ciência da Escritura ao Livro 
da Natureza, cit. 
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cessivamente quatro diferentes divisões das ciências, a segunda das quais, como foi 
referido, corresponde ao essencial do nosso esquema.58 

Podemos supor que o autor tenha querido alcançar um grau de elaboração mais 
complexo, integrando elementos de diversa proveniência. Apesar disso o seu esquema 
traduzia uma concepção e uma imagem do saber cuja caducidade parecia já anunciada. 
Ele acolhe, é certo, novidades do século XII e testemunha o estilhaçar das fronteiras do 
saber, se bem que permaneça totalmente estranho à recepção da scientia arabum no 
ocidente, cujo exemplo mais vistoso reside na Divisio scientiarum de Gundissalinus.59 
Também nenhum indício deixa supor o conhecimento das obras Aristóteles recentemen- 
te traduzidas, que darão origem e nome a novas ciências, ou delas se tornarão o livro de 
estudo.60 Trata-se inegavelmente de um esquema proveniente da cultura monástica do 
século XII, dando prova de curiosidade pelo mundo, mas preso aos esquemas do saber 
greco-romano, longe da agitação universitária que agitará o saber no século seguinte. 

Graças à sua simplicidade e elegância gráfica, esta classificação das ciências, ao 
contrário de outros esquemas semelhantes, teve certamente uma função didática, se bem 
que não inclua um programa pedagógico. Nenhum sinal permite apreender qualquer 
orientação quanto à aprendizagem das ciências, pois, ao contrário do que acontece em 
outras representações,61 a organicidade e a progressão da sua aquisições não são menci-
onadas.62 A arquitetura do conjunto traduz a imagem de unidade da ciência enquanto 
ideal de apreensão da globalidade do que é cognoscível de modo certo, ou útil no mun-
do. Compreende-se assim a razão pela qual foi copiado no início de uma ambiciosa 
enciclopédia alto-medieval, ainda em uso no século XII e depois, mas já superada, como 
mostrava o próprio esquema, uma vez que a maioria da trintena de ciências que o inte-
gra não era considerada enquanto tal nas Etimologias de Isidoro de Sevilha. 

                             
58  Tractatus quidem de philosophia et partibus eius, éd. DAHAN, “Une introduction a la philosophie au XIIe 

siècle”, cit., p. 180-189. 
59  Ver a bibliografia citada acima, n. 20, nomeadamente os cap. 3 e 4 de A. FIDORA, Die Wissenschaftstheorie des 

Dominicus Gundissalinus, cit. 
60  Encontramos dois exemplos, entre outros, em Roberto Kilwardby (cfr. De ortu scientiarum, cit.) e Egídio de 

Roma (cfr. M. OLSZEWSKI, “Philosophy According to Giles of Rome, De partibus philosophiae essentialibus”, 
Medieval Philosophy and Theology, 7, 1998, 195-220); cfr. Os estudos citados acima na n. 24 e A. MAIERÙ, 
“La struttura del sapere”, chap. XV, p. 275-280. 

61  Numa figuração simbólica da dama “Filosofia” boeciana, as sete artes liberais, representadas por degraus de 
uma escala que leva à sabedoria/filosofia, ver o Ms. Leipzig, Universitätsbibliothek, 186, f. 3r, cfr. Guillelmi de 
Conchis Glosae super Boethium, éd. L. NAUTA, cit., pl. 1. 

62  No De animae exilio et patria de Honorius de Regensburg, dito Augustodunensis, o estudo das ciências é 
simbolizado por um caminho em dez etapas que conduzem à patria da sapientia, a Sacra scriptura (“His artibus 
quasi civitatibus pertransitis pervenitur ad Sacram Scripturam quasi ad veram patriam, in qua multiplex sapien-
tia regnat”, P.L., vol. 172, col. 1245C). Um programa teológico para a ordem de organização das ciências en-
contra-se no De reductione artium ad theologiam e também no Itinerarium mentis in Deum de Boaventura de 
Bagnoregio. 
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6 

Santo Antônio de Lisboa, escritor.  
A tradição dos Sermones:  

manuscritos, edições e textos espúrios 
 

Fernando Martins (Fernandus Martini) nasceu em Lisboa por volta de 1190 e morreu em 
Pádua em 13 de junho de 1231. Desde 1211 ou 1212 Fernando era cônego regrante de 
Santo Agostinho no prestigiado e rico convento de Santa Cruz de Coimbra, onde se dedi- 
cava ao estudo mas com alguma decepção pelo estilo de vida opulento e despreocupado 
da comunidade crúzia. Com a viva impressão provocada pela chegada a Coimbra em 1220 
dos restos mortais de cinco frades franciscanos martirizados no norte de África. Fernando 
descobre uma nova vocação religiosa que o leva a ingressar nesse mesmo ano na ordem 
dos Frades Menores de S. Francisco de Assis, para de um modo despojado se entregar à 
missionação e talvez procurar também o martírio em terras muçulmanas. No momento da 
profissão religiosa nos franciscanos escolheu para si mesmo, ou foi-lhe dado, o nome de 
Antônio ou Antão (Antonius), em homenagem ao santo eremita do deserto patrono da 
pequena Igreja de Coimbra onde, desde pouco antes, se havia instalado a primeira comu- 
nidade de franciscanos na cidade. Estes fatos são narrados e interpretados pelas diversas 
fontes hagiográficas (Vita Prima V, Raymundina IV, Rigaldina III 3-4, Vida do “Dialo-
gus” III 11-12, Benignitas III-IV1) e encontram-se também abreviados num dos raros 
testemunhos portugueses sobre Antônio, onde é claramente referido com o seu nome de 
batismo: Fernando Martins. Trata-se de um breve capítulo, com o título “De beato Anto-
nio”, que se encontra a seguir a umas antífonas e orações, após o final da Legenda Mar-
tyrum Morochi do manuscrito 29 do fundo de Santa Cruz de Coimbra, do século XV, e que 
poderá ter sido redigido com base nas fontes hagiográficas ou em alguma tradição oral. O 
texto restitui-nos o nome de batismo de Antônio: Fernandus Martini, isto é Fernando Mar-
tins, ou filho de Martins (o que faz parecer fantasioso o nome Bulhões que algumas tradi-
ções tardias atribuem à sua família2). A descrição da sua personalidade e a insistência no 
momento da “conversão” franciscana são os outros elementos mais salientes desse texto: 
                             
1  O Pe. Vergilio Gamboso tem em curso de publicação as “Fonti agiografiche antoniane” em novas edições 

críticas, previstas em 8 volumes, de que já saíram 6: Vita Prima di S. Antonio o “Assidua” (c.1232), Ed. Mes-
saggero, Padova 1981; Giuliano da Spira: Officio ritmico e “Vita secunda”, Ed. Messaggero, Padova 1985; Vita 
del “Dialogus” e “Benignitas”, Ed. Messaggero, Padova 1986; Vite “Raymundina” e “Rigaldina”, Ed. Mes-
saggero, Padova 1992; “Liber miraculorum” e altri testi medievali, Ed. Messaggero, Padova 1997; Testimo-
nianze minori su S. Antonio, Ed. Messaggero, Padova 2001. Ver também: GAMBOSO, Vergilio: “La ‘Sancti An-
tonii confessoris de Padua Vita’ di Sicco Ricci Polentone”, Il Santo 11 (1971) 199-283. Outras edições em: 
ABATE, Giuseppe, “Le fonti biografiche antoniane”, Il Santo 8 (1968) 127-226 [Vita Prima]; 9 (1969) 149-189 
[Ufficio ritmico e Vita da Giuliano da Spira], 305-324 [Vita del “Dialogus”]; 10 (1970) 3-77 [Raymundina e 
Rigaldina], 223-272 [frag. da Benignitas e Vita S. Antonii editada por Saurio]. As citações serão feitas pela di-
visão do texto nas novas edições críticas de V. Gamboso. Para a tradução portuguesa de algumas destas vidas, 
ver abaixo n. 55. 

2  Sobre a família e origens de Antônio ver: Vergilio GAMBOSO, “La famiglia di Sant’Antonio”, Il Santo 39 
(1999) 765-772; e Fernando Félix LOPES, S. António de Lisboa. Doutor evangélico. Ed. Franciscana, Braga 
1984 (4ª ed.) Apêndice III p. 319-339. 
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Illo denique die, quando omnia ista fiebant, inter alios regulares canonicos eiusdem sancte 
crucis conuentus affuit et tunc beatus presbiter antonius, de ordine fratrum minorum, qui 
existens canonicus tunc in eodem conuentu fernandus martini uulgariter nuncupabatur, uir 
utique famosus, deuotus et pius, magna licteratura ornatus, gloria meritorum stipatus, qui 
uisis et auditis in presenciarum martirum gestis, ad maiora incrementa uirtutum ex inde 
gressus suos direxit in melius postmodum optime commutandos.3 
Após o ingresso nos franciscanos viaja para o Norte de África no final de 1220, mas a 

prostração pela doença, fazendo gorar os seus planos de evangelização, obriga-o a regres-
sar logo no início de 1221. Segundo os relatos hagiográficos, uma tempestade desvia o 
barco para a Sicília, dando assim início ao périplo itálico do erudito frade português, que 
viria a pregar ao povo no centro-norte da Península e no sul de França, contra heresias que 
aí se difundiam. Como tantos outros intelectuais e homens de igreja da Idade Média, An-
tônio é um nômade. Num itinerário de reconstrução labiríntica, ao longo dos seus últimos 
dez anos, em que se concentra a precisamente a vida pública de Antônio, encontramo-lo 
em locais como Messina, Assis, Bolonha, Forlívio, Montpellier, Toulouse, Le-Puy, Bour-
ges, Arles, Bolonha, Vercelli, Assis, Roma, Pádua, Camposanpiero e Arcela, onde morre.4 
É nestes irrequietos 10 anos, passados entre a missionação e o ensino, que compõe ou 
conclui a sua obra escrita, que de um modo mais rigoroso podemos situar nos últimos 
quatro ou cinco anos da sua vida.5 A obra e a figura de Antônio deixaram indelével marca 
na história religiosa e do pensamento, particularmente no âmbito da chamada “escola 
franciscana”, da qual tem sido considerado fundador. Apreciado e celebrado como tauma-
turgo, pregador inspirado e homem piedoso, fora dos círculos acadêmicos ou franciscanos 
a sua face de teólogo e de escritor é geralmente ignorada, certamente porque este é um 
aspecto irrelevante na hagiografia e na religiosidade popular, embora as fontes hagiográfi-
cas evidenciam bem o talhe de escritor de Antônio. 

                             
3  Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, ms Geral 52 / S. Cruz 29, f. 43vb (este texto viria a ser retomado 

por Nicolao de Santa Maria, Chronica da Ordem dos Conegos regrantes, IV, p. 206, Lisboa 1698). A inserção 
do capítulo sobre santo Antônio fora do fio narrativo parece indicar que se trata de um acrescento posterior à 
composição da Lenda, que ocorreu na segunda metade do século XV. A própria autoria desta versão da lenda 
dos cinco mártires de Marrocos, atribuída a Francisco de Sevilha, é problemática. Lê-se no colophon que “Fra-
ter Franciscus Yspalensis scripsit legendam” em 1476 por diligência de frei Iohannes de Povoa, então provincial 
dos Franciscanos em Portugal (cfr. f. 45ra). Contudo, estas duas anotações (atribuição e data) encontram-se es-
critas por diferentes mãos, ambas diferentes da que escreveu o texto da Legenda dos Mártires de Marrocos que 
se encontra nos ff. 26ra-45ra do referido manuscrito e foi publicada por Alexandre Herculano nos Portugaliae 
Monumenta Historica, Scriptores vol. I, Lisboa 1856, p. 105a-113a, onde também se lê o capítulo sobre Antô-
nio na p. 102b. Ver a minha conjectura e descrição deste manuscrito em Catálogo dos códices da Livraria de 
mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto, coord. A.A. NASCI-
MENTO – J.F. MEIRINHOS, Ed. da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto 1997, p. 158-164. Note-se que 
no códice 30 de Santa Cruz (Porto, BPMP, Geral 469 ff. 141rb-va) está transcrita a “Littera canonizacionis beati 
Antonii paduani ordinis minorum” de Gregório IX, aproveitando um espaço que estava em branco do final des-
se códice, cfr. Catálogo dos códices…, p. 167. 

4  Sobre os itinerários e a cronologia de Antônio ver o estudo de Vergilio Gamboso, “Saggio di cronotassi Anto- 
niana”, Il Santo 21 (1981) 515-598. 

5  A biografia intelectual de Antônio encontra-se esboçada em múltiplas obras. É indispensável a obra de Francis-
co da Gama CAEIRO, Santo António de Lisboa, vol. I: Introdução ao estudo da obra Antoniana, ed. do A., Lis-
boa 1967 (re-ed. INCM, Lisboa 1995), ver também a “Introdução” a Santo António de Lisboa, Introd. e seleção 
de textos de F.G. CAEIRO, Ed. Verbo, Lisboa 1990, e os três estudos da parte I da obra de Maria Cândida Mon-
teiro PACHECO, Santo António de Lisboa. Da Ciência da Escritura ao Livro da Natureza (Temas portugueses), 
IN-CM, Lisboa 1997, p. 11-68. 
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A leitura dos Sermões antonianos, onde faltam os traços da pregação popular que o 
celebrizou, mostram-nos sobretudo um exegeta moralizador e um autor ágil e abundante 
em recursos literários. A sua influência como escritor e teólogo, devemos reconhecê-lo 
desde já, foi limitada, pelo menos até à primeira edição impressa dos sermões, dada aos 
prelos em Paris em 1520. Até aí, portanto durante cerca de trezentos anos, os Sermões 
foram objeto de uma certa difusão manuscrita, mas numa área geográfica restrita e den-
tro de uma rede de conventos franciscanos que tem Pádua no seu centro, a partir de 
onde começaram a ser copiados. É após a primeira impressão dos sermões que surge 
também uma constelação de textos apócrifos atribuídos ao franciscano português. 

Este contributo ocupar-se-á precisamente destes temas, procurando: I) sistematizar 
as informações sobre a fixação do corpus escrito antoniano, sua difusão manuscrita e 
impressa, II) retomar a discussão sobre a atribuição errada de obras e sobre a literatura 
apócrifa que se multiplicou a partir das primeiras edições impressas dos Sermões. 

6.1 As obras de Antônio 
As fontes antigas e os principais apógrafos não deixam dúvidas quanto à autenti-

cidade antoniana dos Sermones, hoje disponíveis numa excelente edição crítica, cujo 
prefácio clarifica com mestria e erudição os aspectos relacionados com a autoria, a 
difusão e a natureza do sermonário.6 

Falta ainda um estudo que estabeleça de modo fundamentado e definitivo uma 
cronologia dos Sermones, mas é praticamente inquestionável que foram compostos 
nos últimos anos de vida de Antônio. Apesar das diversas vias já ensaiadas, não tem 
sido possível determinar com total exatidão os momentos e locais de redação de cada 
sermão ou das partes que os compõem, partes essas que em alguns casos têm a estru-
tura e as referências próprias de um sermão completo. A obra que possuímos não é 
seguramente o texto dos sermões arrebatados que Antônio pregava ao povo ou aos 
clérigos de todas as dignidades, que acorriam a escutá-lo e que justificaram os apodos 
de arca do testamento e martelo dos hereges. São sim o resultado de um trabalho de 
demorada redação, elaborada e cuidada em todos os pormenores, apesar de aqui e ali 
parecer que lhes falta ainda uma revisão final de autor que os harmonizasse com o 
método hermenêutico da quadriga enunciado no Prólogo (§ 5). A redação dos Ser-
mões está seguramente associada às funções que Antônio foi desempenhando por 
incumbência da ordem franciscana, então nas suas origens. Francisco de Assis, o fun-
dador da ordem que em muitos momentos desconfiou da vanglória da cultura erudita e 
do ensino, confiou a Antônio a tarefa de ensinar teologia aos frades. É célebre o bilhe-
te que sobreviveu entre as cartas de Francisco: 

A frei Antônio, meu bispo, saudações. 
Agrada-me que ensines a Sagrada Teologia aos frades, contanto que por tal estudo não 
extingas o espírito da oração e devoção, como está contido na Regra.7 

                             
6  S. Antonii Patavini, O. Min., Doctoris Evangelici, Sermones dominicales et festivi, ad fidem codicum recogniti, 

curantibus Beniamino COSTA, Leonardo FRASSON, Ioanne LUISETTO, coadiuvante Paulo MARANGON, 3 vol., 
Edizioni Messagero, Padova 1979. Uma nota na p. X informa-nos que a “Introductio” (p. XI-CXXX) é obra de 
Beniamino Costa, exceto os cap. III (descrição dos códices, p. LXIII-CI) e V (Stemma codicum e critérios de 
edição, p. CXI-CXXVII), escritos por Paolo Marangon. 

7  Edição bilíngüe latim-francês: FRANÇOIS D’ASSIS, Écrits (Sources chrétiennes 285) Ed. du Cerf, Paris 1981, p. 
268; a trad. citada é de H.P. REMA, “Introdução” a SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Obras Completas, p. XXVI  
(cfr. infra n. 54). O sentido, autentidade e versões desta carta foram discutidos por T. LOMBARDI, “Sant’Antonio 
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As fontes franciscanas atestam que Antônio foi o primeiro que exerceu o ensino 
“escolástico” na ordem (Raymundina IX 7; Benignitas XIII 2). É certamente neste con-
texto de ensino da teologia bíblica e, portanto, com uma finalidade escolar e erudita, que 
a idéia de redigir os sermões terá sido proposta a Antônio pelos seus confrades. As suas 
próprias palavras no início do prefácio geral dos Sermões dominicais não deixam mar-
gem para dúvidas: 

Fi-lo [i.e., concordar os textos compilando] com medo e pudor, porque me sentia insufi-
ciente para tamanha e incomportável responsabilidade; venceram-me, porém, os pedi-
dos e o amor dos confrades, que a tal empresa me compeliam.8 

A identificação dos seus confrades como auditório primeiro é confirmada pelas pa-
lavras do Epílogo dos Sermões Dominicais: 

Eia, portanto, irmãos caríssimos, eu, o mínimo de todos vós, vosso irmão e servo, para 
vossa consolação, edificação dos fiéis e remissão dos meus pecados, compus como sou-
be, esta obra dos Evangelhos pelo curso do ano.9 

Segundo o testemunho da Vita prima e de outras que a repetem, os Sermões festivos 
terão sido compostos a solicitação do cardeal-bispo de Óstia, cardeal Rinaldo da Jen-
ne,10 o que tem levado a situar essa redação no último ano de vida de Antônio. 

O contexto sociológico de Antônio pode explicar a leitura predominantemente mo- 
ral e moralizante da Bíblia que encontramos nos Sermões. Podem, de fato, ser encaradas 
como uma suma moral, em injunção permanente a uma vida virtuosa com um padrão de 
conduta orientado para a salvação, mas uma suma estruturada pelo quotidiano litúrgico 
(que fornece as leituras interpretadas) e não uma suma racionalizada, estruturada por 
questões, disputas e soluções. Para além disso, os Sermões são sobretudo um exercício 
prático da arte de pregar, estruturalmente fundado na exegese bíblica e no uso combina-
tório das leituras dominicais. 

Na composição desta obra cuidada e eivada de erudição literária, Antônio usou cer- 
tamente os instrumentos de trabalho que um pregador e um mestre de um studium inci-
piente teria à sua disposição, com as limitações próprias de uma ordem que não tinha 
tradição de ensino formal e ainda se encontraria desprovida de bibliotecas atualizadas. 
Ganha por isso particular relevo biográfico a referência lendária à ampla memória de 
Antônio, que de algum modo lhe permitia também suprir as inevitáveis carências no 
acesso direto aos textos. Mas, é também possível que nos Sermões sejam utilizados 
                             

di Padova maestro di teologia a Bologna. Il problema degli studi agli inizi del’Ordine francescano”, in A. POPPI 
(cura) Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani (Centro studi antoniani, 5), Ed. Messaggero, Padova 1982, p. 
797-819, cfr. p. 811-813. Deve ter-se em conta que o termo bispo/episcopus, usado por Francisco, tem o signifi-
cado próprio de “visitador, pregador itinerante, coadjutor dos pastores e mestres do povo de Deus” (H.P. REMA, 
“Introdução”, Obras Completas, p. XXVI, n. 41, remetendo para E. FRANCESCHINI, “L’aspetto letterario dei 
Sermones di Antonio di Padova”, in Il Santo, 3, 1963, p. 157). 

8  S. Antonii, Sermones, op. cit., Prol. § 5, vol. I p. 3, l. 30-31 (cito a trad. de H.P. Rema, vol. I, p. 5b); itálico meu, 
que corresponde a uma reminiscência de Pedro Lombardo, Sentenças, prólogo, § 5, o que não parece retirar-lhe 
valor fatual. 

9  S. Antonii, Sermones, op. cit., Epil., vol. II, p. 605, l. 7-11 (cito a trad. de H.P. Rema, S. ANTÓNIO, Obras 
Completas, vol. II, p. 613b) 

10  Vita prima XI 4: “...et, ad preces domini Ostiensis, in festivitatibus sanctorum per anni circulum Sermonum 
compositioni se contulit”; Vita secunda VI 3 “...ad instantiam domini Ostiensis episcopi festivales etiam sancto-
rum Sermones, prefato operi connexerus, explere hoc in eadem potissimum civitate disposuit”; Vita Raymundi-
na IX 4: “ad preces domini Ostiensis pro sanctorum sollemnitatibus annuis convenientibus Sermonibus se ibi 
contulit disponendis”; Vita Rigaldina VIII 10: “...ad preces domini Hostiensis Sermones sanctorales compilare 
deberet...”. 
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materiais coligidos desde o período da sua formação intelectual em Coimbra, o que 
permitiria também explicar a avassaladora presença de temas e textos patrísticos e a 
ausência de referências à própria ordem franciscana e às suas marcadas orientações 
doutrinais.11 Na seqüência das teses de Francisco da Gama Caeiro, mas partindo de 
elementos doutrinais internos aos sermões, Raoul Manselli, outro eminente antonianista, 
iria mais longe quando afirmou: “ritengo di poter concludere, senza mezzi termini, che 
questi sermones sono stati scritti in Portogallo, dal teologo e canonico de Coimbra”.12 
Não se poderia ser mais claro, mas esta hipótese não deixa de colocar os seus próprios 
problemas. O uso nos sermões de textos que eram de todo inacessíveis em Santa Cruz 
(v.g. o De animalibus de Aristóteles que é traduzido para latim por volta do último ano 
da presença de Antônio em Portugal), se não invalida esta tese pelo menos limita-a, 
obrigando a supor que a revisão e a redação finais foram já realizados em contexto italo-
franco, com a introdução de novos elementos textuais que teriam obrigado a alterar com 
profundidade a fisionomia desses hipotéticos antigos esboços. 

6.1.1 O corpus literário antoniano 
A autoria antoniana dos Sermões é inquestionável, podendo aduzir-se uma série de 

indícios independentes entre si: 1) desde logo, a composição dos Sermões é atestada por 
autores dos séculos XIII, XIV e XV e todos os testemunhos coincidem quanto à autoria 
antoniana, entre estes incluem-se Bartolomeu de Tridento e Rogério Marston (do séc. 
XIII), João de Rigaldo, Bernardo de Deus, Álvaro Pais, Bartolomeu de Pisa (do séc. 
XIV), Bernardino de Siena, Bandello Vicente e João Trithemio (do séc. XV), que são 
inequívocos na citação, por vezes literal, dos Sermones, atribuídos a Antônio,13 teste- 
munhos aos quais haveria a acrescentar pelo menos os de outros contemporâneos e con-
frades como Albertino de Verona e Sopramonte de Varese;14 2). Nos textos hagiográfi-
cos são repetidas as referências a Antônio enquanto escritor de sermões dominicais e 
festivos, trabalho claramente distinguido da pregação oral: Vita prima XI 2-6, Vita se-
cunda VI 1-3, Raymundina X 3-4, Rigaldina VIII 10; 3) não menos importante é a atri-
buição dos Sermones que podemos ler nos respectivos manuscritos, de fato, para além 
de alguns apógrafos anônimos, todos os restantes são concordantes na identificação de 
                             
11  Esta é a hipótese em torno da qual Francisco da Gama CAEIRO desenvolveu uma longa série de estudos, cfr. a 

sua obra magna já citada, Santo António de Lisboa, vol. I: Introdução ao estudo da obra Antoniana…, bem co-
mo os trabalhos dispersos reunidos no final do vol. II da respectiva reed. da INCM. Ver também FRIAS, Agosti-
nho FIGUEIREDO, Lettura ermeneutica dei “Sermones” di Sant’Antonio di Padova. Introduzione alle radici cul-
turali del pensiero antoniano, trad. de J. Serra, Centro studi antoniani, Padova 1995, também publicado em Il 
Santo 35 (1995) p. 275-458. 

12  Raoul MANSELLI, “La coscienza minoritica di Antonio di Padova di fronte all’Europa del suo tempo”, in  
A. POPPI (cura) Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani, op. cit., p. 29-35, cit. p. 32. 

13  Transcrição dos textos em S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXVI-XXXII. 
14  Antonio RIGON, “Note sulla fortuna dei Sermoni antoniani nel XIII secolo”, in Congresso internacional Pensa-

mento e Testemunho. 8º Centenário do Nascimento de Santo António de Lisboa, Universidade Católica Portu-
guesa – Família Franciscana Portuguesa, Braga 1996, vol. I, p. 227-244; sobre este assunto, ver do mesmo au-
tor: “Sant’Antonio e la cultura universitaria nell’ordine francescano delle origine”, in Francescanesimo e cultu-
ra universitaria. Atti del XVI convegno internazionale, Assisi, 13-14-15 ottobre 1988, Università degli studi di 
Perugia – Centro di Studi Francescani, Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi 1990, p. 69-92. Estes 
dois estudos estão agora inseridos em Antonio RIGON, Dal libro alla folla. Antonio di Padova e il francescane-
simo medioevale (I libri di Viella, 31). Ed. Viella, Roma 2003 (respectivamente nrs. 3 e 2). O A. defende a exis-
tência de um franciscanismo paduano, atento à dimensão da inserção apostólica, do qual Antônio “foi eminente 
representante”. Os sermões de Sopramonte de Varese, provável sucessor imediato de Antônio como provincial 
da Lombardia, contêm reportationes dos sermões do santo, mas o seu sermonário é diverso no espírito e nas in-
tenções, dirigido a um projeto pastoral e já organizado. 
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Antônio como seu autor, referido explicitamente no texto (cfr. mss: Città del Vaticano, 
BAV, Vat. lat. 9821; Linz, SB, 5; Marburg, SB, Görres 110); Padova, BSV, 1120; Ro-
ma, BNC, 60; Toulouse, BM, 330; Torino, BN, 534; Trier, SB, 278, 326 e 337; Wien, 
ONB, Vind. palat. 1328), enquanto outros têm essa referência apenas na lombada e em 
outros componentes externos dos manuscritos. 

A constituição do sermonário, apesar da variabilidade das cópias manuscritas, parece 
bem estabelecida. O corpus literário antoniano é constituído por 77 sermões,15 uma parte 
dos quais é sistematizada através de vários prólogos e um epílogo, a que há a acrescentar 
um índice argumentado que lhes dá unidade final, transformando o sermonário dominical 
em instrumento de apoio ao trabalho do pregador e facilitando o acesso à matéria neles 
tratada. A totalidade do sermonário divide-se em: 

–  Sermões dominicais (Sermones dominicales). Inclui 1 Prólogo geral (Prologus con- 
sonans), 53 sermões (ou 52 se não considerarmos como independente o segundo 
sermão da Dominica III in quadragesima), 1 epílogo, mais 7 curtos prólogos que 
organizam os sermões ao longo do calendário litúrgico. Deve notar-se que o Prólo- 
go geral apenas é transmitido por dois códices (embora só o “códice do Tesouro” o 
contenha na íntegra) o que poderá ser explicado por se tratar de um texto elaborado 
apenas após a conclusão dos sermões e da respectiva tabula, textos cuja natureza é 
explicitada no próprio Prólogo. Poderá mesmo ter sido escrito numa altura em que 
já teriam sido realizadas cópias destes sermões dominicais, razão pela qual não o 
possuem (note-se que no “códice do Tesouro” o Prólogo vem depois da própria Ta- 
bula). Inspirando-se num preceito aparentemente colhido no final do prólogo de 
Pedro Lombardo às Sentenças (Sententiae in IV libris distinctae, prol., § 5), Antô- 
nio compilou numa Tábua (Tabula sermonum dominicalium) com os inícios de to- 
das as autoridades explicadas em cada sermão, para que o leitor competente as en-
contrasse com facilidade sem ter que percorrer a totalidade do seu texto (cfr. Ser- 
mones, Prol., § 5). Este índice escriturístico e temático dá ao sermonário um caráter 
de instrumento de trabalho e manual de estudo que se perde na disposição adotada 
na edição crítica. De fato, seguindo a lição de dois manuscritos (Padova, BSV, 1122 
e Montecassino, BM, 308)), os responsáveis pela edição quebraram a unidade da 
Tabula ao optarem por publicá-la de modo fragmentado, colocando no início de ca-
da sermão a parte a ele relativa “para comodidade de uso” (cfr. p. CXXII). O fato 
de a Tabula apenas existir em 7 manuscritos, parece indicar que desde cedo ela dei-
xou de ser copiada, ou por ser pouco prática ou por os pregadores já terem à sua 
disposição outros instrumentos de trabalho mais eficientes e diversificados. 

– Sermões marianos (Sermones in honorem et laudem beatissimae Mariae virginis). 
Os 4 sermões, introduzidos por 1 prólogo, formam um grupo homogêneo e indivi-
dualizado, embora façam parte dos Sermões dominicais. No prólogo são de fato 
anunciados cinco sermões, mas o “In nativitate domini” não está presente, nem a 
sua epígrafe coincide com a do primeiro dos sermões festivos, precisamente sobre o 
“Natal do Senhor”. A temática mariana atravessa o sermonário e o sermão para a 
Dominica III in quadragesima inclui como quinta e última cláusula um sermão in 

                             
15  Ver a questão do segundo sermão na Dominica III in quadragesima, “Sermo alter in laudem beatae Mariar 

virginis”, que na edição Locatelli é editado como a 5ª cláusula do primeiro sermão, mas que na edição crítica é 
publicado como um sermão independente OC I 207-215. Alguns elementos dão razão a Locatelli: o conteúdo do 
sermão é incluído nos themata sermonis do primeiro sermão. Em Locatelli são, portanto, editados 76 sermões. 
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laudem beatae Mariae virginis, que, como se disse, na edição crítica é editado como 
constituindo um sermão independente. 

– Sermões festivos (Sermones festivi uel in solemnitatibus). Grupo de 20 sermões, 
sem qualquer prólogo ou epílogo. Não possuem o mesmo acabamento literário, nem 
seguem o método concordista da “quadriga”, usado nos sermões dominicais. A Ta-
bula destes sermões, existente no manuscrito Roma, BC, 60, não parece original. 
Tudo indica que Antônio não deu um nome às suas obras. Para além de não atesta-

rem um nome comum para a totalidade dos sermões, os diferentes manuscritos não 
transmitem um título constante para cada série. Aquilo que mais se aproxima de um 
título atribuído pelo autor é a referência no Epílogo dos sermões dominicais: “hoc opus 
Evangeliorum per anni circulum composui” (Sermones, Epil.; cfr. acima n. 7). Mas este 
possível título refere-se apenas aos sermões dominicais, estando os festivos destituídos 
de qualquer prólogo ou epílogo de autor que explique a sua natureza e plano ou lhe 
atribua qualquer título, apesar da sua unidade temática. 

6.1.2 A elaboração dos sermões 
A estrutura dos sermões, as fontes usadas, os modos de citação e outros recursos lite- 

rários, mostram que o opus não foi composto num breve lapso de tempo, mas em períodos 
específicos e ao longo dos últimos anos de vida de Antônio. Apesar de redigidos num 
relativamente curto espaço de tempo, os sermões parecem ter sido objeto de revisões de 
autor, daí que já tenham sido detectadas diferentes “camadas” de texto em sermões anali- 
sados com mais pormenor. É bem provável que ao elaborar cada nova série de sermões o 
autor se tivesse disposto ou constrangido a dar mais uma demão nos já elaborados. 

Não cabe aqui explanar a multiplicidade de formas, de contextos e de fins da prega-
ção medieval, mas convém não ignorar que o sermão ocupa um importante lugar na cultu-
ra, no pensamento e na vida quotidiana, ao longo de toda a Idade Média. Dando o exem-
plo da pregação antoniana, entre outras, E. Gilson mostra como a pregação na Idade Mé-
dia é uma forma de comunicação de massas, apenas diferente da propaganda oratória dos 
tribunos políticos atuais porque lhe faltava o microfone.16 De fato, os sermões são de vá-
rios tipos e constituem uma produção verdadeiramente oceânica no âmbito da literatura 
medieval. Baseando-se no Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalter de J. B. 
Schneyer,17 que, obviamente, não elenca os sermões perdidos nem permite identificar 
quais os sermões efetivamente proferidos, Louis-Jacques Bataillon, calcula, numa “esti- 
mativa grosseira”, que sobrevivam hoje entre 20.000 e 50.000 sermões apenas do século 

                             
16  E. GILSON, Cultura e sociedade e de massa [La societé de masse et sa culture, 1967], trad. T.F. SARAIVA, 

Moraes ed., Lisboa 1970, p. 134, n. 2. 
17  Johannes Baptist SCHNEYER, Repertorium der Lateinischen Sermones des Mittelalters, für die Zeit von 1150-

1350, 11 vol. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Text und Untersuchun-
gen, 43, Vol. 1-11), Aschendorf Verlags, Münster 1969-1990. Neste monumental repertório em 9 volumes 
(mais dois de índices) são elencados para cima de 60.000 sermões escritos ao longo de dois séculos; para os 
sermões antonianos cfr. vol. I, p. 314-333, onde o autor não lista apenas os sermões de cada domingo ou festa, 
mas elenca os sermões particulares em que cada um daqueles se subdivide (embora a lista de manuscritos con-
tenha alguns erros, o autor identificou dois novos manuscritos antonianos: Trier, SB, 326 e Wien, ONB, Vind. 
Palat. 1328; cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. LXXIV, n. 8). Apesar da sua extensão e mi-
núcia e da compilação de milhares de manuscritos inéditos, esta obra, pela sua natureza mesma, não é exaustiva; 
tenha-se presente, a título de exemplo, que os sermões de frei Paio de Coimbra O.P., outro português quase con-
temporâneo de Antônio, não são repertoriados, nem os de muitos outros. 
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XIII.18 Os sermões antonianos são, portanto, uma pequena fração no interior desta imensa 
e plurifacetada forma literária, que permanece na sua grande parte ainda inédita. 

Nada é certo quanto ao modo como os sermões antonianos foram compostos. Como é 
que santo Antônio trabalhava? Compôs diretamente os sermões, ou ditou-os e foi-os com-
pletando com as sucessivas leituras e acrescento de autoridades bíblicas e doutrinais? Os 
sermões são a reportatio das suas lições aos discípulos? Dispomos de poucos elementos 
para chegar a conclusões definitivas, mas, conhecendo algo sobre as condições e os méto-
dos de trabalho dos pregadores medievais, poderemos extrapolar algumas conclusões, 
dentro de certos limites.19 Apesar de algumas persistentes tradições que serão referidas 
mais à frente, nos manuscritos conhecidos dos Sermões não foi até agora detectado qual-
quer traço de autografia, nem existem documentos ou fontes secundárias contemporâneos 
que atestem o método de composição e escrita dos Sermões. Quer os sermões antonianos 
sejam a reportatio de lições ou o resultado de ditado feito pelo autor, ou o desenvolvimen-
to de esboços do próprio autor, eles foram sem dúvida objeto de uma cuidada revisão que 
lhes retirou todos os elementos de oralidade ou improvisação, de que não há traço regular 
ao longo do texto. As abundantes citações são fielmente textuais ou cuidadosamente para-
fraseadas, o que mostra que o autor (ou o revisor?) tinha perante si as fontes, fossem elas 
os próprios textos, concordâncias, ou florilégios.20 De qualquer modo, desconhecemos 
qual o grau de intervenção de Antônio na preparação final e na cópia das suas próprias 
obras. O labor intelectual de Antônio decorre numa época em que a autografia de autor é 
irrelevante ou muito reduzida. Nesta época, o autor depende sobretudo de copistas “funci-
onários” (secretários ou discípulos) que estabelecem a mediação entre o ditado ou os es-
boços de texto lançados em suportes perecíveis (dejectos de pergaminho, tábuas de cera, 
etc.) e o texto final, copiado segundo uma ordenação e empaginação cuidadas, depois da 
revisão e a incorporações de anotações do próprio autor, sempre que essas ocorressem. 
Como sugeriu B. Pagnin ao estudar o códice do Tesouro, o texto dos Sermões teria sido 
copiado dos cadernos de apontamentos pessoais de Antônio por alguém do círculo de 
scriptores da Catedral de Pádua, Antônio por sua vez tê-los-ia anotado e daí resulta o 
texto difundido.21 

                             
18  L.-J. BATAILLON “Les instruments de travaille des prédicateurs au XIIIe siècle”, in Culture et travail intellec-

tuel dans l’Occident médiéval, Ed. du CNRS, Paris 1981, p. 197-209, cfr. p. 207, n.1; agora reeditado em L.-J. 
B., La prédication au XIIIe siècle en France et Italie, Variorum, Aldershot 1993, estudo IV. 

19  Cfr. o estudo cit. na n. anterior. Para uma visão de conjunto sobre este assunto ver Armando PETRUCCI “Dalla 
minuta al manoscritto d’autore”, in G. CAVALLO – C. LEONARDI – E. MENESTÒ(ed.), Lo spazio letterario del 
medioevo, 1. Il medioevo latino, vol. I: La produzione del testo, t. 1 (p. 353-372). Salerno editrice, Roma, 1992. 

20  Ver sobretudo as comunicações da parte III (Struttura e fonti dei “Sermones”) em A. POPPI (cura) Le fonti e la 
teologia dei sermoni antoniani, op. cit.; e HAMESSE, Jacqueline: “L’utilisation des florilèges dans l’oeuvre 
d’Antoine de Padoue. A propos de la philosophie naturelle d’Aristote“, in Congresso internacional Pensamento 
e Testemunho. 8º Centenário do Nascimento …, op. cit., p. 111-124. 

21  B. PAGNIN: “Il codice dei ‘Sermones’ di sant’Antonio di Padova detto del Tesoro. Studio paleografico”, Il 
Santo 12 (1972) 3-18, cfr. p. 18. Este ensaio de datação comparativa do códice do Tesouro leva o autor à con-
clusão que a cópia foi realizada ainda em vida de Antônio, entre 1229 e 1230. Contudo, este estudo foi posto em 
causa por Paolo MARANGON “S. Antonio, Rolando da Cremona e la nuova cultura”, Il Santo 16 (1976) 131-137, 
cfr. p. 134 n. 22 e IDEM, Alle origini dell’aristotelismo padovano, Ed. Messaggero, Padova 1976, p. 40 n. 70, 
que em ambos os textos considera que o códice é posterior à data da morte de Antônio. Para uma revisão deste 
debate, cfr. Laura GAFFURI: “Introduzione”, p. 10-11, in Leonardo FRASSON (†) – GAFFURI, Laura – Cecilia 
PASSARIN: In nome di Antonio…, op. cit abaixo na n. 63. Se a hipótese de datação de Pagnin é errada, também 
deve ser abandonada a hipótese de Antônio ter revisto e anotado o trabalho do copista, tanto mais que é hoje 
consensualmente aceite, em resultado de estudos paleográficos, que as anotações marginais do códice do Tesou-
ro não poderiam ser da mão de Antônio. 
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Data 
Os sermões foram seguramente compostos na última década de vida de Antônio, sem 

que se possa abandonar a hipótese de o autor ter trabalhado sucessivas vezes materiais que 
já poderia possuir desde o período da sua formação como cônego regrante em Santa Cruz 
de Coimbra. Não havendo elementos explícitos que permitam uma datação inequívoca 
dos sermões, é necessário recorrer a elementos de crítica interna para se poder estabelecer 
uma cronologia entre as diferentes séries de sermões e mesmo no interior de cada grupo 
de sermões, conjugando-os com os itinerários de Antônio e com as esparsas indicações 
fornecidas pelos textos hagiográficos. A determinação do(s) breviário(s) e do(s) mis-
sal(ais) utilizados como referência e fonte textual nos sermões dominicais (é daí que An-
tônio extrai textos que faz concordar através da sua “quadriga”),22 o ano a que correspon-
dem os ciclos de domingos, o método de composição e exposição, têm sido alguns dos 
indícios indiretos mais explorados. Embora a datação de todos os sermões na última déca-
da de vida da autor seja genericamente aceite, as opiniões dos estudiosos ainda são relati-
vamente divergentes quanto a uma datação mais precisa. Permanece em discussão o grau 
de reelaboração a que Antônio submeteu os seus textos e se terá trabalhado ou não sobre 
materiais mais antigos, que já terá levado de Portugal. A determinação de uma cronologia 
interna a cada grupo de sermões é outro dos pontos de divergência habitual. 

Os estudos mais recentes tendem a repetir as conclusões de Beniamino Costa na “In- 
troductio” da edição crítica de Pádua, que situa a composição, ou pelo menos a última 
revisão, dos Sermões dominicais, onde se incluem também os marianos, no biênio 1227-
1228,23 quando Antônio era ministro provincial da Itália setentrional, também designada 
província da Romagna ou Lombardia, e exercia contínua atividade de pregação pública. 
Segundo o mesmo estudioso, os Sermões festivos foram seguramente compostos em 1230-
1231,24 num período em que Antônio já se encontrava em Pádua, onde continuava a dedi- 
car-se à pregação e assumira de novo o encargo de ensinar teologia aos seus confrades. 

Os textos hagiográficos são a fonte mais explícita que permite datar os Sermões festi-
vos no último ano de vida de Antônio. São sermões que, perante a perfeição de acabamen-
to dos dominicais, parecem ter ficado incompletos e em esboço. Contudo, o assunto conti-
nua a ser discutido; ainda recentemente Agostinho Frias25 aduzia argumentos para a revi-
são do testemunho da Vita prima (I 11,4) que taxativamente coloca a elaboração dos Ser-
mões festivos em Pádua, no último ano de vida de Antônio, sendo a sua morte inesperada 
a razão apontada aí para terem ficado inacabados. Não sendo compreensível que Antônio 
abandonasse o método concordista da quadriga usado nos Sermões dominicais, A. Frias 
sustenta que o texto inacabado dos Sermões festivos permaneceu no seu estádio primitivo, 
idêntico àquele a partir do qual os próprios Sermões dominicais teriam sido revistos, razão 
pela qual devem ser considerados anteriores e nunca posteriores. Na mesma senda João S. 
Costa aduziu alguns novos argumentos, como a especificidade de referência do texto bí-
blico e o uso de fontes vitorinas, que o levaram a colocar, também contra a tradição hagi-
ográfica, a elaboração dos Sermões festivos no período de permanência em França, entre 
1225-1227, portanto imediatamente antes da composição dos Sermões dominicais, que 
representam um estádio de mais apurado domínio da técnica expositiva e de refinamento 

                             
22  Ver um ensaio deste método, com elucidativos quadros comparativos, em Agostinho F. FRIAS, Lettura erme-

neutica dei “Sermones”, op. cit., p. 75-95. 
23  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XIX. 
24  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XX. 
25  FRIAS, Agostinho F.: Lettura ermeneutica, op. cit., p. 167-168, cfr. p. 94. 
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doutrinal do pensamento de Antônio.26 A questão permanece aberta, com estudos a suce-
derem-se na tentativa de determinar uma cronologia para cada sermão individual e mesmo 
uma cronologia para as diferentes camadas ou partes de alguns sermões particulares onde 
parece evidente a existência de diferentes estratos de elaboração.27 

6.1.3 A transmissão dos Sermões 
Para conhecer a difusão e influência dos sermões antonianos analisaremos sucessi-

vamente: a) os manuscritos conhecidos, direta ou indiretamente; b) o texto transmitido; 
c) a difusão manuscrita; d) as edições impressas; e) as traduções já realizadas, especial-
mente as que abrangem o texto completo. 

a)  Os manuscritos 
Uma breve análise dos manuscritos poderá dar-nos algumas informações quanto aos 

ambientes intelectuais onde o pensamento teológico de Antônio encontrou eco e se 
difundiu.28 

Códices conhecidos e utilizados na edição crítica 
Os Sermones são-nos transmitidos por 18 manuscritos, dos séculos XIII-XV, sem 

uma uniforme transmissão do texto, razão pela qual é conveniente ter presente quais os 
sermões e para-textos (prefácios, tábuas, índices, etc.) que cada um deles testemunha. 
Numa seção mais abaixo reproduzem-se as hipóteses de Paolo Marangon sobre as inter-
dependências possíveis entre estes códices. 
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1280 

(172 ff.; meados do séc. XIII; quatro copistas, escrita gótica librária. Ms. Z da ed. crítica); 
Atribuição a Antônio no f. 7ra “Incipiunt Sermones sancti [Antonii Patavini confessoris]”. 
ff. 1va-6rb: Tabula Sermonum dominicalium, que também se encontra distribuída à margem de 
cada sermão; ff. 7ra-171va: Sermones dominicales (do I Domingo do Advento ao XXIV Domingo 
depois de Pentecostes); no f. 110rb-vb fragmento do Sermão festivo da Epifania do Senhor. 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9821 
(IV+126 ff.; meados do séc. XIII; diversos copistas, escrita gótica librária, talvez de Pádua; adqui-
rido pela Vaticana em 1818. Ms. V da ed. crítica); 
Atribuição a Antônio no f. 1ra: “Incipiunt Sermones dominicales sancti Antonii per anni circulum”. 
ff. 1ra-95rb: Sermones dominicales (do I Domingo do Advento ao XXIV Domingo depois de 
Pentecostes); ff. 97ra-122ra: Sermones festivi; ff. 122ra-124ra: Tabula Sermonum dominicalium 
(com lacuna). 

                             
26  João Mário Soalheiro COSTA: “Cristocentrismo no pensamento antoniano. Perspectivas e fontes”, in Congresso 

internacional Pensamento e Testemunho. 8º Centenário do Nascimento, op. cit , vol. I, p. 349-375, cfr. em especial 
as p. 365-375: Antônio teria trocado o sistema de citação do texto bíblico mais preciso com referência aos versícu-
los na divisão da bíblia parisiense (que usaria quando se encontrava no sul de França), passando depois a um outro 
mais vago (da Bíblia que usava quando já se encontrava de novo em Itália). Mas, dado que na Idade Média não há 
uma circulação “nacional” dos códices, nada impediria que as coisas se tivessem passado ao contrário. 

27  Ver em particular alguns dos estudos apresentados ao congresso Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani, a 
cura di A. POPPI, op. cit. 

28  Uma descrição, totalmente superada, dos manuscritos usados na edição locatelliana, encontra-se nas p. VI-XV 
dessa edição (onde de fato é usada como principal base de trabalho uma transcrição do códice do Tesouro, rea-
lizada um século antes por Bonaventura Perissutti) S. Antonii Patavini Thaumaturgi Incliti Sermones Dominica-
les et in Solemnitatibus quos ex mss. Saeculi XIII codicibus qui Patavi servantur..., Patavii, 1895-1913 (cfr. 
abaixo n. 45). Na lista que se segue uso o cap. III da “Introductio” aos Sermones dominicales etr festivi, op. cit., 
vol. I, p. LXXVIII-CI, onde é dada uma exaustiva descrição dos manuscritos. 
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Linz, Bundesstaatliche Studienbibliothek, Hds. 5 (antigo: Cc VI 6) 
(I+91ff.; séc. XIII-XIV; um copista, escrita gótica librária, do sul da Alemanha ou da Áustria. Ms. 
L da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio no título do f. 1va: “Liber Sancte Marie Virginis in Poumgartenberge.  
Omelye beati Antonii de ordine minorum fratrum”. 
ff. 1va-72rb: Sermones dominicales (do I Domingo do Advento ao XXIV Domingo depois de 
Pentecostes); ff. 72va-76ra: Sermones festivi (três sermões relaborados). 

Marburg, Stätsbibliothek, Hds. Görres 110 (antigo: Lat. Qu. 696) 
(I+140 ff.; séc. XIII-XIV; um copista, escrita gótica cursiva; proveniente do mosteiro cisterciense 
de Santa Maria em Hymmerode da diocese de Trier (“Trevirensis”), no f. 1r tem carimbos da bi-
blioteca do Liceu de Koblenz e da Biblioteca Régia de Berlim. Ms. N da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio no título do f. 1r: “Incipit secunda pars Sermonum Antonii super dominica-
lia evangelia” 
ff. 1va-72rb: Sermones dominicales (do Domingo de Pentecostes ao XXIV Domingo depois de 
Pentecostes); ff. 72va-76ra: Sermones festivi (três sermões relaborados). 

Montecassino, Biblioteca del Monastero, cod. 308 (antigo: 418) 
(II+218 ff.; após meados do séc. XIII; dois copistas, escrita gótica itálica. Ms. M da ed. crítica) 
Ausência de atribuição a qualquer autor. 
ff. 1ra-190vb: Sermones dominicales (do Domingo da Septuagésima ao XXII Domingo depois de 
Pentecostes, com lacunas); ff. 190vb-218vb: Sermones festivi (alguns deles incompletos); Tabula, 
dispersa, junto a cada sermão. 

Padova, Biblioteca Antoniana, cod. 561 (antigo: 7; 121; 19) 
(II+82 ff.; meados do séc. XIII; dois copistas, escrita gótica “paduana”; assinalado no catálogo de 
1449 da Biblioteca Antoniana. Ms. D da ed. crítica) 
No manuscrito não há atribuição a Antônio (para lá do nome “...Antonii” no exterior do plano 
posterior da capa), mas ela é conhecida desde o catálogo de 1449 e por uma etiqueta do séc. 
XVIII na lombada. 
ff. 1ra-80vb: Sermones dominicales (ff. 1ra-72vb: do XII Domingo depois de Pentecostes ao I 
Domingo despois do Natal; ff. 73ra-80vb: do Domingo de Páscoa ao II Domingo depois da Pás-
coa). 

Padova, Biblioteca Antoniana, cod. 562 (antigo 8; 122) 
(IV+82 ff.; meados do séc. XIII; dois copistas, escrita gótica librária, talvez “paduana”; Ms. E da 
ed. crítica) 
Atribuição a Antônio por um título manuscrito do séc. XVIII no couro da lombada: “S. Antonii 
Sermones in solemnitatibus”. 
ff. 1r-58v: Sermones festivi. 

Padova, Biblioteca Antoniana, cod. 720, dito do Tesoro29 
(X+206 ff.; antes de meados do séc. XIII; um copista, escrita gótica textual, com correção e revi-
são do texto por mão diferente; segundo uma tradição hoje rejeitada teria sido escrito ou anotado 
por S. Antônio; esteve entre as relíquias do santo desde o início do séc. XVI até ao final séc. XIX; 
assinalado no catálogo de 1449 da Biblioteca Antoniana. Ms. O da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio no f. 152r: “Sermones beati Antonii, quos dominós...”. 
ff. 1ra-140rb: Sermones dominicales (desde meio do sermão do I Domingo do Advento até meio 
do do I Domingo do Advento); ff. 148va-151rb: Tabula Sermonum dominicalium; ff. 151rb-
151vb: Prologus in Sermones dominicales; ff. 152ra-181vb: Sermones festivi. 

                             
29  Dada a importância do códice e o seu caráter de relíquia, este Ms. tem sido objeto de diversos estudos, ver por 

exemplo: B. PAGNIN: “Il codice dei ‘Sermones’...”, art. cit. 
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Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile,30 cod. 1120 
(IV+175ff.; após meados do séc. XIII; dois copistas, escrita gótica librária; adquirido por A. M. 
Locatelli no final do séc. XIX, tendo depois passado para a Biblioteca do Seminário. Ms. B da ed. 
crítica). 
Atribuição a Antônio no f. 175vb (por mão diferente da do texto): “Sermones beati Antonii”. 
ff. 1ra-149vb: Sermones dominicales (do I Domingo do Advento ao XXIV Domingo depois de 
Pentecostes); f. 174va: Index Sermonum dominicalium s. Antonii Patavini. 

Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile,31 cod. 1122 
(IV+240 ff.; meados do séc. XIII; dois copistas, escrita gótica “paduana”; proveniente do mostei-
ro franciscano de S. Pedro em Belluni. Ms. A da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio no f. 2ra: “Incipiunt Sermones evangeliorum dominicales per totum annum 
sancti Antonii”. 
ff. 1ra-195vb (p. 1a-386b): Prologus e Sermones dominicales (do Domingo da Septuagésima ao 
IV Domingo depois da Epifania); ff. 198ra-240ra (p. 391a-475a): Sermones festivi; Tabula em  
epígrafes e nas margens junto a cada sermão. 

Roma, Biblioteca Casanatense, cod. 60 (antigo: G.IV.I; B.IV.12) 
(II+310 ff.; após meados do séc. XIII; diversos copistas, escrita gótica librária da Itália superior; 
Ms. C da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio em diversos locais: f. 1ra: “Sancti Antonii Patavini Sermones”; f. 239ra: 
“Incipiunt Sermones festivi sancti Antonii confessoris”; a rubrica de cada sermão desde o da Sep-
tuagésima até aos do Domingo de Ramos: “Sermo beati Antonii” ou expressão similar; f. 299ra: 
“Incipiunt Themata Sermonum dominicalium sancti Antonii confessoris”; na lombada em cartão: 
“S. Antonii Sermones”. 
ff. 1ra-231va: Sermones dominicales (do Domingo da Septuagésima ao IV Domingo depois da 
Epifania); ff. 239ra-296va: Sermones festivi; ff. 299ra-307vb: Tabula Sermonum dominicalium; 
ff. 308ra-vb: Tabula Sermonum festivarum. 

Siracusa, Biblioteca Alagoniana, cod. 15 
(162 ff.; a parte com os Sermões é escrita em gótica textual do séc. XIV; não utilizado na edição 
crítica)32 
Atribuição a Antônio no título do f. 104r: “Incipiunt sermones festivi sanctissimi et beatissimi 
Antonii presbiteri et confessoris de ordine Minorum fratrum boni utilissimi et devoti ad omnes 
homines”. 
ff. 104r-116v: excerto com 13 Sermones festivi completos (sobre o nascimento de Jesus, santo Es-
têvão, João evangelista) e outro mutilado (o primeiro sobre os Santos Inocentes). 

Torino, Biblioteca Nazionale, cod. 534 [antigo D.V. 20] 
(II+243 ff.; diversos copistas, escrita gótica cursiva, do norte de Itália, talvez de Pádua; após me-
ados do séc. XIII; pertenceu ao mosteiro franciscano de Chieri, perto de Turim, cfr. anotações dos 
ff. Ir, Iv, 51va, f. 242v. Ms. T da ed. crítica). 
Atribuição a Antônio no título do f. 1ra “Sermones beati Antonii in …cis per circulum anni”. 
ff. 1ra-241ra: Sermones dominicales (do I Domingo do Advento ao XXIV Domingo depois de 
Pentecostes); ff. 241rb-241vb: Tabula Sermonum dominicalium; ff. 242r-243v: Tabula altera 
Sermonum dominicalium. 

                             
30  Nova descrição deste códice em AAVV, I manoscritti della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova 

(Biblioteche e Archivi, 2. Manoscritti medievali del Veneto, 1), Regione del Veneto – Ed. del Galluzzo, Vene-
zia – Firenze 1998. 

31  Idem. 
32  Apenas assinalado em S. Antonii, Sermones…, ed. cit., vol. I p. LXXIV n. 8 e vol. III p. 295; descrição do 

manuscrito em Diego CICCARELLI: “I ‘Sermones’ antoniani nel cod. 15 della Biblioteca Alagoniana di Siracu-
sa”, in A. POPPI (cura) Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani, op. cit., p. 269-281. 
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Toulouse, Bibliothèque Municipale, cod. 330 
(377 ff.; diversos copistas, escrita gótica librária; após meados do séc. XIII. Ms. S da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio no título do f. 236ra: “Incipiunt Sermones de sanctis editi a beato Antonio 
ordinis fratrum minorum”. 
ff. 1ra-231ra: Sermones dominicales (do Domingo da Septuagésima ao IV Domingo depois da Epi-
fania); ff. 231rb-235vb: Tabula prothematum et thematum Sermonum dominicalium; ff. 236ra-
278vb: Sermones festivi; ff. 346ra-368vb: Tabula analytica Sermonum dominicalium et festivorum. 

Trier, Stadtsbibliothek, cod. 278 (antigo 1660) 
(II+126ff.; copiado por Petrus de Arwylre (OFM?) em 1466, escrita gótica librária; pertenceu ao 
mosteiro da Virgem S. Maria em Vierhartzcluck; proveniente de Eberhardsklausen e assinalado 
no catálogo de 1802 da Biblioteca de Trier. Ms. P da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio no título do f. 1ra: “Incipiunt Omelie magistri Anthonii minoris fratris de 
omnibus dominicalibus evangeliis, concordante introitu et epistola cum eisdem”. 
ff. 1ra-126ra: Sermones dominicales (ff. 1ra-81rb: do Domingo da Septuagésima ao IV Domingo 
depois da Páscoa; ff. 82ra-126ra: do I Domingo de Advento ao IV Domingo depois da Epifania). 

Trier, Stadtsbibliothek, cod. 326 (antigo 1998) 
(177 ff.; séc. XV; um copista, escrita gótica librária; assinalado no catálogo de 1802 da Biblioteca 
de Trier. Ms. R da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio no título do f. 1ra: “Incipit Sermones dominicales per circulum anni valde 
notabilis magistri Anthonii de Padua ordinis minorum de observatia regulari. Et notandum quod 
ipse incepit eosdem in Septuagesima, quando incipit Liber Genesis”. 
ff. 1ra-99ra: Sermones dominicales (do I Domingo do Advento ao VI Domingo depois da Páscoa). 

Trier, Stadtsbibliothek, cod. 337 (antigo 2009)33 
(II+231 ff.; séc. XV; um copista, escrita gótica librária; proveniente de Eberhardsklausen e assina-
lado no catálogo de 1802 da Biblioteca de Trier. Ms. Q da ed. crítica). 
Atribuição a Antônio no título do f. 1ra: “Incipit secunda pars Anthonii de Padua super evangelia. 
Sed ipse hoc opus inchoavit in Septuagesima cum Genesi”. 
ff. 1ra-231va: Sermones dominicales (do Domingo de Pentecostes ao XXIV Domingo depois de 
Pentecostes). 

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Pal. 1328 
(II+109 ff.; séculos XIII-XIV; diversos copistas, escrita gótica cursiva textual; Ms. W da ed. crítica) 
Atribuição a Antônio na rubrica do sermão do Domingo XVII depois de Pentecostes, f. 86ra: “De 
sancto Antonio confessore ordinis minorum”. 
ff. 1ra-4rb: Tabula Sermonum dominicalium; ff. 5ra-100va: Sermones dominicales (do I Domingo 
do Advento ao XXIV Domingo depois de Pentecostes). 

Manuscritos perdidos, com texto editado 
Os manuscritos que serviram de base às edições de Badius Ascensius  e de Pagi estão 

hoje perdidos, contudo, através das respectivas edições é possível determinar algumas das 
suas características e confrontar o respectivo texto com o dos manuscritos subsistentes. 
Mons in Hainaut 

(utilizado na edição de Badius Ascensius, Paris 1520, 340 p. Texto Ba da edição crítica) 
Sermones dominicales, sem a Tabula, nem os prólogos, nem os sermões marianos; em muitos as-
pectos o texto é resumido e alterado. 

Avignon (tinha a cota a.1276; conhecido como códice Magliabechiano) 
(utilizado na edição de Pagi, Avinhão 1684, 507 p. Texto Pa da edição crítica) 
Sermones de sanctis. 

                             
33  Este manuscrito completa o cod. 278 da mesma biblioteca, como bem nota a inscrição com que começa: “Inci-

pit secunda pars Antonii de Padua super evangelia”. 
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Fragmentos e excertos 
Alguns manuscritos transmitem os sermões de forma fragmentárias, ou sob a forma 

de excertos (incluídos em outros sermonários, ou em miscelâneas), ou porque apenas 
sobreviveram pedaços ou fragmentos de manuscritos que poderiam conter a totalidade 
ou secções mais extensas dos Sermões. O caráter de relíquia atribuído aos suportes dos 
textos de Antônio, poderá também explicar a sobrevivência de fragmentos, mas também 
a desagregação de códices mais extensos, processo que permitia multiplicar relíquias. 
Assisi, Biblioteca Comunale, cod. 537 

(séc. XIII-XIV) 
ff. 90ra-100vb: excerto dos Sermones dominicales (do Domingo de Ramos ao II Domingo depois 
da Páscoa). 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1280 
(meados do séc. XIII. Fragmento incluído no Ms. Z da ed. crítica) 
f. 110rb-vb: Sermone dominicale, frag. do Sermão do Domingo da Epifania. 

Padova, Biblioteca Antoniana, cod. 477 
(meados do séc. XIII) 
f. 40ra-vb: fragmentos de 3 Sermones dominicales (VII Domingo depois de Pentecostes; V Do-
mingo depois de Pentecostes; XVII Domingo depois de Pentecostes). 

Roma, Biblioteca Vallicelliana, cod. C.100 
(séc. XIV) 
ff. 23r-24r: frag. de um Sermo dominicale (I Domingo da Quaresma). 

Salzburg, Stiftsbibliothek St. Peter, cod. A.V.17 
(séc. XIII) 
ff. 1r-8va: frag. com lacunas de Sermones dominicales (do I Domingo do Advento ao I Domingo 
depois do Natal). 

Manuscritos perdidos 
Em documentos de vária natureza (testamentos, relações de bens, catálogos) encon-

tra-se o registro da existência de 13 manuscritos (ou 10, se algumas das referências 
forem repetições) com os Sermões de Antônio, dos quais se perdeu o rasto.34 Não é 
impossível que algum dos manuscritos conhecidos e usados na edição de Pádua seja um 
destes manuscritos perdidos (ver os casos de Fabriano e Verona). Apenas o estudo da 
história de cada manuscrito poderia trazer luz quanto a esta hipótese. Conhecendo-se o 
modo de circulação e difusão dos manuscritos e as diversas formas de destruição a que 
estiveram sujeitos ao logo dos séculos, não é arriscado aventar que o número de manus-
critos perdidos é seguramente bem maior que este. Como prova, veja-se a colação dos 
textos transmitidos pelos diferentes manuscritos, que levou os autores da edição crítica a 
postularem a existência de apógrafos intermediários, hoje perdidos ou desconhecidos 
(cfr. secção seguinte). 
Assisi (1381: catálogo da biblioteca do convento de S. Francisco: “Sermones dominica-
les et festivi sancti Antonii presbiteri et confessoris ordinis minorum, cuius principium 
est: In principio creavit Deus...”). 

                             
34  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XCIX-C. 
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Bologna (1421: no registro da biblioteca do convento fransciscano de Bolonha são refe-
ridos dois volumes com os Sermões: “Sermones Anthonii” (mas nada garante que se 
refira a Antônio de Pádua); “Sermones beati Antonii, fratris Bonifacii”). 
Fabriano (1348-1357: no memorial e no livro de receitas e despesas do convento de S. 
Francisco, os Sermones são referidos 3 vezes, podendo tratar-se de um único ou de mais 
exemplares: “Sermones beati Anthonii, meo usi deputati”; “Sermones sancti Anthonii, 
olim Franciscutti Petri, et olim fuerunt conventus Esii”; “Sermo[nes] beati Anthonii”). 
Gubbio (c.1360: catálogo da biblioteca do convento de S. Francisco: “Sermones sancti 
Anthonii”). 
Königsberg/Kaliningrado (321 ff.; ms datado: 1430; destruído na guerra de 1939-1945. 
No f. 1ra pela mesma mão do resto do texto: “Incipit tractatus beati Antonii de ordine 
fratrum minorum. Dominica in Sptuagesima. In principio creavit Deus…”; ff. 1ra-
310vb: Sermones dominicales). 
Padova (1237: no testamento de mestre Egídio: “Sermones quondam fratris Antonii”). 
Siena, 2 manuscritos (1481: catálogo da biblioteca do convento de S. Francisco: “836. 
Sermones S. Antonii de Padua, & Summa Raymundi incompleta in pergam. satis bona 
littera” e “841. Sermones B. Antonii in papiro, Incip. Beatus vir, qui non obiit”35). 
Trisulti (1305: Biblioteca da Certosa de Trisulti: “Sermones beati Antonii dominicales a 
Septuagesima usque ad Adventum”). 
Verona (1332: bens de frei Theobaldi, O.E.S.A., bispo de Verona: “Item unum librum 
Sermonum beati Antonii fratris minoris, qui incipit: Incipiunt Sermones et cetera”). 
Verona (1341: rol de bens do mosteiro das franciscanas de S. Maria de Campomarcio: 
“Item unus liber a Sermonibus sancti Antonii”). 

O texto transmitido 
Pode-se verificar pelo conteúdo dos manuscritos, atrás descritos de modo muito 

abreviado, que a difusão da obra não reproduz um texto standard. Não é apenas a ordem 
dos sermões que varia de uma família para outra, é também o corpus difundido que não 
coincide sempre. Apesar destas divergências, constata-se que a grande maioria dos ma-
nuscritos foram copiados durante o século imediatamente posterior à composição dos 
sermões: 11 são do século XIII, 4 dos séculos XIII-XIV, 3 do século XV. 

De todos os manuscritos apenas um transmite a totalidade dos sermões e respecti-
vos prólogos e tábua, o manuscrito 720 da Biblioteca Antoniana de Pádua, ou códice do 
Tesouro. 

O Prólogo existe em dois manuscritos: Padova, BSV 1122 (numa versão lacunar); 
Padova, BA, 720. 

O Sermonário (dominical e festivo) está completo em cinco manuscritos, embora nem 
sempre coincidam entre si na ordenação dos sermões: Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 
9821; Padova, BA, 720; Padova, BSV, 1122; Roma, BC, 60; Toulouse, BM, 330. 

                             
35  Lorenzo Giusti OFM, “Indice dei codici manoscritti dell’antica Libreria di S. Francisco di Siena”, ed. PAPINI, 

Etruria Francescana o vero raccolta di notizie storiche interessanti l’Ordine de FF. Minori Conventuali di S. 
Francesco in Toscana, Dai Torchi Pazzini Carli, Siena 1797, p. 117-164, cfr. p. 147. 
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Seis manuscritos transmitem apenas Sermões dominicais: mss. Città del Vaticano, 
BAV, Vat. lat. 1280; Padova, BA, 561; Padova, BSV, 1120; Trier, SB, 278; Trier, SB, 
326; Trier, SB, 337.36 

Um transmite apenas Sermões festivos: Ms. Padova, BA, 562;37 acrescente-se o ma-
nuscrito de Siracusa que não tem senão uma parte dos festivos. 

Os restantes manuscritos transmitem uma parte dos sermões, podendo estar ou não 
acompanhados por uma das outras partes, mais ou menos completa: Linz, BS, 5; Mar-
burg, SB, Görres 110); Montecassino, BM, 308); Roma, BC, 60; Torino, BN, 534; Wi-
en, ONB, Pal. 1328. 

A Tabula encontra-se em sete manuscritos: Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1280; 
Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 9821; Padova, BA, 720; Roma, BC, 60; Wien, ONB, 
Vind. Palat. 1328; a Tabula encontra-se também nos manuscritos Montecassino, BM, 
308) e Padova, BSV, 1122, mas está dispersa junto aos sermões (o Vat. lat. 1280 é o 
único onde aparece nos dos dois modos); alguns outros códices possuem simples índi-
ces dos sermões, que não podem ser confundidos com a Tabula. 

Para além das variantes induzidas pela própria transmissão textual (convém lembrar 
que cada manuscrito constitui em si mesmo uma edição diferente), não foi assinalada a 
existência de diferentes versões de texto que atestassem diferentes fases na sua compo-
sição. O texto transmitido é o texto preparado para uma difusão pública (isto se não 
contarmos com o caso do Prólogo já referido acima). 

São sobretudo as divergências textuais, aturadamente analisadas pela equipe que re-
alizou a edição crítica de Pádua, que permitem estabelecer redes de contaminação e 
filiação entre os manuscritos, que dependendo do hipotético arquétipo autógrafo ou 
revisto sob a orientação do autor (o Ms. a), exigem a suposição de outros intermediários 
perdidos. A colação das variantes mais significativas entre os diferentes testemunhos da 
tradição textual permitiu a P. Marangon construir uma hipótese de inter-relação dos 
apógrafos, como poderá ser verificado nos stemmata codicum a seguir reproduzidos. 

Nas gravuras que a seguir se reproduzem as letras minúsculas representam intermedi-
ários perdidos e as maiúsculas representam os manuscritos conhecidos. Convém notar que 
cada letra minúscula não parece representar um códice particular, razão pela qual, para dar 
um exemplo, o Ms. O (ou do Tesouro) aparece na família de b para os Sermões domini-
cais e na família de c para a Tabula e depende diretamente de a para os Festivos. Este 
exemplo atesta também a complexidade de difusão do texto dos sermões. 

Dos Sermões dominicais, segundo essas conjecturas (cfr. fig. 1), perderam-se 12 
manuscritos intermediários (letras minúsculas) entre o original a, também perdido, e os 
15 manuscritos existentes (letras maiúsculas). As duas famílias principais ramificam-se 
de modo complexo, de onde não estão excluídas as contaminações e a existência de 
cópias elaboradas com base em mais do que um manuscrito. V depende diretamente do 
arquétipo mas não possui posteridade conhecida. O texto editado por Badius (Ba) pare-
ce entroncar em e. No stemma não é incluído o manuscrito L, com um texto muito alte-
rado por sua iniciativa mas que está também próximo de e. 

                             
36  Apenas os mss. ABCOSTVWZ contêm os Sermões dominicais na íntegra, estando incompletos nos mss. 

DLMNPQRBa (para identificar as letras, ver a descrição dos manuscritos resumida acima), cfr. S. Antonii, Ser-
mones…, op. cit., “Introductio”, p. CI. 

37  Apenas os mss. ACEOS contêm os Sermões festivos na íntegra, estando incompletos nos mss. LMSPa (para 
identificar as letras, ver a descrição resumida acima), cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. 
CXXII. 
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Fig. 1: Stemma dos manuscritos dos Sermones Dominicales. 
Fonte: S. Antonii, Sermones…, op  cit , p  CXVIII (P  Marangon)  

Da Tabula, que sobrevive apenas em parte dos manuscritos, organizados em duas 
famílias distintas, haverá três intermediários perdidos para além do arquétipo (cfr.  
fig. 2). Deve notar-se que na árvore não constam os manuscritos A e M porque aí a 
Tabula é fragmentária. Apesar de pertencerem a famílias distintas, C e Z oferecem idên-
tica disposição da Tabula, colocando-a como epígrafe junto aos sermões respectivos. 

 

Fig. 2: Stemma dos manuscritos da Tabula Sermonum. 
Fonte: S. Antonii, Sermones…, op  cit , p  CXXI (P  Marangon)  

Dos Sermões festivos, em cuja difusão reaparecem três famílias, apesar de o manus-
crito O depender diretamente do arquétipo, ter-se-ão perdido 5 manuscritos intermediá-
rios (cfr. fig. 3, onde não é incluído o manuscrito de Siracusa). Também aqui há a pos-
sibilidade de algum manuscrito ter sido corrigido com o uso de cópia pertencente a 
outra linhagem. 

 

Fig. 3: Stemma dos manuscritos dos Sermones festivi. 
Fonte: S. Antonii, Sermones…, op  cit , p  CXVIII (P  Marangon)  
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Apesar da sua antiguidade e fama e mesmo acompanhado pela reverencial tradição 
de ser considerado autógrafo, o manuscrito do Tesouro (O) desempenhou um papel 
notoriamente marginal na difusão dos Sermões, figurando isolado e quase sem posteri- 
dade em qualquer dos casos. De qualquer forma, este exercício permite supor o desapa- 
recimento de mais de 15 manuscritos intermediários. Claro que nada podemos dizer 
quanto a outras eventuais cópias realizadas sobre alguns dos manuscritos colocados no 
plano inferior das linhagens de difusão, mas não é improvável que tenham existido. 

A difusão dos Sermões 
Os 18 manuscritos, mais os 5 fragmentos e os 15 perdidos (2 deles após a respecti- 

va edição), procedem na sua quase totalidade de conventos ou igrejas franciscanos, ou 
de igrejas a eles associados, onde seriam desde o século XIII usados como instrumento 
de aprendizagem da arte de pregar e menos pelo seu conteúdo exegético e teológico, 
para além do seu valor cultual enquanto relíquias do santo. Esta proveniência não é 
clara em todos os manuscritos, mas, ela também pode ser extrapolada das considerações 
produzidas para a elaboração do stemma codicum, que revelam uma contigüidade de 
cópia. Não podemos dizer que a dispersão geográfica dos manuscritos tenha sido redu- 
zida, mas a maioria dos manuscritos são do centro de Itália38 e em menor número do 
sudoeste da Alemanha,39 ou do norte da Áustria,40 e um ou dois chegaram a França.41  
A distância maior foram parar apenas dois manuscritos, hoje perdidos, um à Bélgica 
(Mons in Hainaut) e outro a Königsberg (hoje Kaliningrado, na Rússia). 

Pelo mapa42 anexo verificamos com facilidade que a generalidade dos manuscritos, 
existentes ou perdidos, cabem num círculo de difusão em torno de Pádua (principalmente 
em direção a sul), coração do culto antoniano, e dentro das instituições franciscanas, o que 
pode indicar que os sermões têm alguma relação com o ensino dentro dos studia francis- 
canos, ou pelo menos sublinham o prestígio da sabedoria de Antônio no interior da ordem 
mendicante. É certo que algumas das cidades onde hoje os manuscritos se encontram não 
são o local a que pertenciam. Isso é particularmente relevante no caso dos conventos su- 
primidos um pouco por toda a Europa durante o século XIX, cujos manuscritos vieram a 
ser integrados em bibliotecas públicas (v. g. os manuscritos Linz, BS, 5; Marburg, SB, 
Görres 110); Roma, BC, 60; Torino, BN, 534; Toulouse, BM, 330; Trier, SB, 278 e 326 e 
337; Wien, ONB, Pal. 1328) ou eclesiásticas (cfr. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1280 
e Vat. lat. 9821; Padova, BSV, 1120 e 1122). Mesmo assim, o mapa permite-nos apreciar, 
com alguma aproximação, o fenômeno da dispersão efetiva das cópias manuscritas, por- 
quanto, nos casos em que os manuscritos foram reintegrados em outras instituições, essas 
bibliotecas estão na mesma área ou diocese do convento ou igreja de origem. Não pode 
deixar de se colocar a hipótese da cópia dos sermões estar também diretamente associada 
ao culto antoniano e aí seria de compreender a função de relíquia que alguns códices as- 

                             
38  Na Itália subsistem: 11 manuscritos, 5 fragmentos, e o registro de 11 manuscritos perdidos. Distribuídos por 

cidades temos: Pádua: 5 manuscritos, 2 fragmentos, 1 perdido; Vaticano: 2 ms. e 1 frag.; Roma: 1 ms., 1 frag; 
Turim: 1 ms.; Montecassino: 1 ms.; Siracusa: 1 ms; Assis: 1 frag., 1 perdido; Fabriano: 2 perdidos; Trisulti:  
1 perdido; Verona: 2 perdidos; Siena: 1 perdido; Bolonha: 2 perdidos. Gubbio: 1 perdido. 

39  Na Alemanha: 4 manuscritos. Trier: 3 ms. (que na realidade podemos considerar três tomos de uma mesma 
obra); Marburgo: 1 ms. 

40  Na Áustria: Linz: 1 ms.; Salzburgo: 1 perdido; Wien: 1 ms. 
41  O ms. de Toulouse, mais o de Avinhão usado por Pagi para a edição de 1684 e hoje perdido. 
42  Agradeço ao Prof. Doutor Luís Paulo S. MARTINS a competência informática e o perfeccionismo com que 

cartografou este objeto estranho que são os manuscritos. 
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b)  As edições 
Em 1535 o Conselho da cidade de Pádua decidiu por votação nomear dois especialis-

tas que deveriam encontrar um copista que transcrevesse o conteúdo dos dois volumes de 
sermões que saíam em procissão na festa do santo e patrono da cidade, para que esse texto 
depois fosse impresso e assim divulgasse a “fructifera opera”, tornando possível que os 
sermões “possam ser lidos a apreciados por cada um”.43 Apesar desta deliberação a pri-
meira edição de Pádua só seria publicada alguns séculos depois. 

Alguns anos antes da decisão do Conselho da cidade de Pádua havia sido publicada a 
edição princeps dos Sermones dominicales, realizada pelo grande editor e tipógrafo Ba- 
dius Ascensius em Paris em 1520 e reimpressa em 1528,44 que viria ainda a ser aproveita-
da para a edição revista de Veneza de 1574, realizada por Raphael Maffei OFM45  
(a qual teria 4 reimpressões: Lyon 1653, Stadt am Hof/Ratisbona 1739, Augustae 1739, 
Paris 1889) e para a edição do franciscano Iohannes de la Haye, impressa em Paris em 
1641.46 A partir da edição de frei João de la Haye começam a ser atribuídas a Antônio 
algumas obras sobre as Escrituras que não lhe pertencem, como veremos a seguir. Duas 
destas edições publicam em conjunto os textos de Antônio e de Francisco de Assis, as 
quais, no que diz respeito a Antônio, são de fato reimpressões da edição de De la Haye.  
Em 1739 é publicada em Regensburg o volume S. Francisci Assisiatis et S. Antonii Padu-
ani Opera Omnia;47 outra edição, aparentemente com o mesmo conteúdo, é publicada por 
Horoy em Paris 1880 (p. 449-1286), como volume IV da Medii Aevi Bibliotheca Patristi-
ca: S. Francisci Assisiatis Seraphici Patriarchae opera omnia. S. Antonii Paduani eius-
dem Ordinis opera omnia.48 

Os Sermones festivi terão a sua primeira edição por Antonius Pagi, minorita con-
ventual, em Avinhão em 1684 (reimpressos em Avinhão 1734).49 Por fim, Antonio 

                             
43  “possino esser lecti e gustati da caduno”, S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXV-XXVI, onde é 

editado o documento. 
44  Divi Antonii Patavini, vulgo dicti de Padua, Sermones dominicales sive de Tempore. Prelum Ascensianum. 

Venundantur cum gratia et privilegio in triennium Iodoco Badio Ascensio, Parisiis 1520; Reimpressão: 1528. 
Para uma descrição mais completa cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. CII; Bibliografia Geral 
Portuguesa, vol. II, Imprensa Nacional, Lisboa 1944, p. 656-658. 

45  Divi Antonii de Padua minoritae Sermones dominicales moralissimi super evangelia totius anni. Adiectis in fine 
tribus sermonibus, in gratiam eorum [...]. Per f. Raffaelum Maffeum Venetum theologum Servorum. Cum duplici 
indece. [...], apud Antonium Bertanum, Venetiis, 1574. Para uma descrição mais completa cfr. S. Antonii, Sermo-
nes…, op. cit., “Introductio”, p. CIII; apenas assinalado em Bibliografia Geral Portuguesa, vol. II, ed. cit., p. 651. 

46  Sancti Francisci Assisiatis minorum patriarchae, nec non s. Antonii Paduani eiusdem ordinis, Opera Omnia. 
Postillis illustrata, Expositione mystica in Sacram Scripturam nusquam impressa et in eamdem Concordia mo-
rali locupletata. Opera et labore r.p. Ioannis de la Haye [...]. Adiecta utriusque sancti vita et elogia. Cum indi-
cibus amplissimis [...]. Parisiis, apud Dionisium Bechet, 1641. Reimpressões em 1653 (em Lyon, por Pedro Ri-
gaud), em 1739 (em Stadt am Hof, por Ioannis Gastl), em 1739 (em Augusta/Turim?, por M. Veith), em 1889 
(em Paris, por Horoy). Para uma descrição mais completa cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. 
CIII-IV. Edição descrita na Bibliografia Geral Portuguesa, vol. II, ed. cit., p. 648-650 (nº 61), onde se referem 
as reedições; cfr. também p. 644 (nº 59/2) e 647 (nº 60). Esta edição contém diversos escritos apócrifos que se-
rão referidos mais à frente (cfr. notas 67, 80 e 81). 

47  Cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. CIV. Este volume é assinalado no catálogo, do séc. 
XVIII, da biblioteca do Paço Episcopal de Bragança (cfr. Ana Maria AFONSO, “Catálogo da Livraria do Paço 
Episcopal de Bragança”, Brigantia 15, 1995, p. 125-162, cfr. p. 129). 

48  Cfr. F. G. CAEIRO, Santo António de Lisboa, vol. I, ed. do A., Lisboa 1967, p. 434 (re-ed. INCM, Lisboa 1995); 
cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. CIV. 

49  Divi Antonii Paduani ordinis minorum Sermones hactenus inediti de sanctis et de diversis. [...]. Opera et studio 
r.p. Antonii Pagi [...]. Avenione, apud Petrum Offray [...], 1684, reimpressos em 1734. Esta edição inclui textos 
espúrios. Para uma descrição mais completa cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. CIV; apenas 
assinalado em Bibliografia Geral Portuguesa, vol. II, ed. cit., p. 651, que não distingue estes sermões dos espú-
rios com o mesmo nome. 
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Maria Iosa, também franciscano conventual, editará alguns sermões festivos e a série 
dos sermões marianos, em Bolonha em 1883, por fascículos, com reedição em Pádua 
em 1885.50 

A primeira edição crítica, e a primeira a englobar a totalidade do sermonário, mas 
usando critérios hoje ultrapassados, é realizada por Antonio Maria Locatelli e seus con-
tinuadores (Locatelli faleceu em 1902), impressa em Pádua entre 1895 a 1913, editada 
em 13 fascículos, reunidos em 3 volumes.51 O Sermão da Assunção de Maria teve edi-
ção separada em 1902.52 

A edição crítica definitiva será realizada no âmbito do “Centro studi antoniani” de 
Pádua, cidade onde seria publicada em 1979.53 Esta edição é a todos os títulos elogiável: 
pela consistência da investigação dos manuscritos e o confronto das várias famílias 
textuais, pelo seu extremo rigor filológico na colação e restituição do texto antoniano, 
pela amplitude do duplo aparato, literário e histórico-crítico, que disseca as variantes 
textuais e a ampla panóplia de fontes a que Antônio recorreu, e pela, não menos impres-
sionante, qualidade tipográfica e editorial dos seus três monumentais volumes. Não é 
apenas uma aplicação, mas sobretudo um aperfeiçoamento dos mais rigorosos critérios 
edócticos contemporâneos. A qualidade científica de todos os componentes desta edição 
proporcionam aos estudiosos de Antônio um texto que pela sua fiabilidade poderemos 
considerar definitivo, o qual até hoje quase não mereceu reparos de substância. Contam-
se pelos dedos das mãos os autores medievais cuja obra completa está editada seguindo 
um padrão de tão elevado rigor. Não menos modelar é o estudo introdutório, que aqui 
tenho vindo a citar abundantemente. 

c)  As traduções 
A transposição dos textos de Antônio para línguas vernáculas é relativamente recente. 

Apenas em 1846 Giuliano Annibaldi publica em Rimini alguns sermões traduzidos para 
italiano.54 A segunda tentativa também é muito parcelar e foi dada aos prelos em Lisboa já 
                             
50  Legenda seu vita et miracula sancti Antonii de Padua saeculo XIIIº concinata, ex codice mambraneo Antonia-

nae Bibliotecae [...] notis illustrata et nunc primum edita a p.m. Antonio Maria Iosa min. conv. [...]. Accedunt 
sermones eiusdem sancti in solemnitatibus Ascensionis D.N.I.C., Pentecostes, S. Ioannis Baptistae et SS. Ap. 
Petri et Pauli hactenus inediti et ex membraneo codice deprompti, qui ipsius sancti manu recognitus inter sanc-
torum reliquias in eius basilica asservatur. Bononiae, ex Typographia pontificia Mareggiani, 1883; reimpressa 
em Padova 1885, apenas com os sermões marianos: Sermones s. Antonii de Padua in laudem gloriosae Virginis 
Mariae [...] nunc primum editi a p.m. Antonio Maria Iosa [...] Patavii, typis Seminarii, 1885. Descrição mais 
completa em S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. CV-CVI; apenas assinalado em Bibliografia Ge-
ral Portuguesa, vol. II, ed. cit., p. 651 e 655. 

51  Antonius Maria LOCATELLI [et J. MUNARON – J. PERIN – M. SCREMINI], S. Antonii Pat[avini] thaumaturgi 
incliti Sermones dominicales et in solemnitatibus, quos ex mss. Saeculi XIII codicibus, qui Patavi servantur, fa-
ventibus quinqueviris S. Antonii Arcae curandae, consultis etiam Vaticano, Casanatensi aliisque exemplaribus, 
editis notisque et illustrationibus locupletati Antonius Maria Locatelli, Patavii 1895-1913; os fascículos do vol. 
I foram publicados entre 1895 e 1903, os do vol. II entre 1907 e 1911 e os do vol. III entre 1912 e 1913. Descri-
ção completa e juízo crítico sobre a edição, em S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. CVII-X; cfr. 
Bibliografia Geral Portuguesa, vol. II, ed. cit., p. 658-660. 

52  S. Antonii Patavini thaumaturgi incliti Sermo de Assumptione b. Mariae Virginis, ex antiquo ms. et emendatis-
simo codice Societatis universalis S. Antonii Patavinis curis collegii eruditroum eiusdem societatis nunc pri-
mum editus, Patavii 1902 [...]. Descrição completa em S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p.  
CVI-VII. 

53  S. Antonii Patavini, O. Min., Doctoris Evangelici Sermones dominicales et festivi, ad fidem codicum recogniti, 
curantibus Beniamino COSTA, Leonardo FRASSON, Ioanne LUISETTO, coadiuvante Paulo MARANGON, 3 vol., 
Edizioni Messagero, Padova 1979; cfr. supra n. 4. 

54  Amaestramenti di sant’Antonio di Padova estratti dai suoi scritti latini, versione italiana di Giuliano Annibaldi, 
Rimini 1846; cfr. Henrique Pinto REMA, “Introdução”, Santo António, Obras completas, ed. cit., p. LXXXII. 
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no final do século XIX. Em 1895 J.J. da Motta Cerveira, num modesto volume de 81 
páginas, publica em Lisboa alguns sermões antonianos.55 Seguem-se outras traduções de 
sermões escolhidos, sobretudo para italiano, mas também para francês e alemão.56 

Com base na edição locatelliana será feita a primeira tradução da totalidade dos ser-
mões, para italiano, por Carlo Varotto em 1963-65.57 O mesmo autor publicará nos anos 
seguintes um exaustivo índice latino de todos os termos do sermonário,58 que é ainda um 
útil instrumento de trabalho, apesar de remeter para a superada edição de Locatelli. 

Também foi esta a edição usada por Henrique Pinto Rema para a tradução que publi-
cou na Sociedade de Língua Portuguesa em 3 volumes, Lisboa 1970.59 A segunda edição 
desta tradução portuguesa viria a ser completada, colocando em colunas defronte ao texto 
traduzido, o texto latino da edição crítica de Pádua. Esta edição, que virá também acom-
panhada por utilíssimos índices publicados no final do segundo volume, oferece um bom 
instrumento de trabalho ao leitor e estudioso português.60 É esta tradução revista que apa-
rece de novo nos 3 volumes de fontes antonianas, publicados em 1998, agora em simultâ-
neo com a primeira tradução portuguesa dos textos hagiográficos, mas já sem o original 
latino.61 

Na ocasião comemorativa dos 800 anos do nascimento de Antônio foram publicadas 
novas traduções em diversas línguas. Todas estas novas traduções se baseiam no texto da 
edição crítica. Em 1994 tinha aparecido uma nova tradução italiana do corpus antoniano 
por Giordano Tollardo, a qual conheceu uma reedição dois anos depois.62 A edição caste-
lhana, com tradução de Martin-Lunas, com introdução e comentários, aparece em 1995.63 
Outra tradução castelhana, por Contardo Miglioranza, foi publicada na Argentina, também 
em 1996.64 Em 2005 teve início a publicação da primeira tradução francesa integral dos 

                             
55  Sermões compostos e prégados por Sancto Antonio de Lisboa, extrahidos das obras do mesmo Sancto e tra-

dusidos em portugues por J.J. da Motta Cerveira e confrontados com o original pelo Rev.do Francisco Mendes 
de Alçada de Paiva. Casa Catholica, Lisboa 1895. Vol. descrito na Bibliografia Geral Portuguesa, vol. II, ed. 
cit., p. 664. 

56  Cfr. Henrique Pinto REMA, Santo António de Lisboa, Obras completas, ed. cit., p. LXXXII-III. 
57  S. ANTONIO DI PADOVA, Prediche. Opera Omnia, trad. Carlo VAROTTO OFMConv., 5 vol., Ed. Cantagalli, 

Siena 1963-65. 
58  Carlo VAROTTO: “Dizzionario della dottrina di S. Antonio” Il Santo, 8 (1968) 21-60, 227-313 e 9 (1969) 325-374. 
59  SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Obras completas. Introd., trad. e notas por Henrique Pinto REMA O.F.M., 3 vol., 

Sociedade de Língua Portuguesa – Editorial Restauração, Lisboa 1970. 
60  SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Obras completas. Sermões dominicais e festivos. Introd., trad. e notas por Henrique 

Pinto REMA. (Tesouros da literatura e da história) 2 vol. Lello & Irmão editores. Porto 1987. Na p. LXXXII H.P. 
Rema indica que esta tradução portuguesa corresponde substancialmente à versão anterior, embora com numerosas 
emendas, ajustamento de parágrafos e da numeração das cláusulas à edição crítica de 1979, bem como novas notas. 
Como não é uma tradução ex novo, recomenda-se que seja sempre confrontada com o texto latino. 

61  SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Biografias – Sermões (Fontes franciscanas, 3), Ed. Franciscana, Braga 1998 [vol. 
I: 206+CX+420 p.; II: 94+640 p.; III: 140+610 p.]; numa estranha opção editorial os sermões estão repartidos 
pelos três volumes, tal como os textos hagiográficos, possuindo cada um destes grupos de textos uma paginação 
própria em cada volume. 

62  SANT’ANTONIO DI PADOVA, I Sermoni, trad. Giordano TOLLARDO, Ed. Messaggero, Padova, 1994 (1260 p.). 
Em 1996 aparecia a segunda edição (1294 p.), com índice de citações bíblicas e uma tábua sinóptica das ante- 
riores edições dos sermões. 

63  SAN ANTONIO DE PADUA, Doctor Evangélico, Sermones dominicales y festivos, texto bilingüe latín-español, ed. 
coord. por Victorino Terradillos Ortega, trad. Teodoro H. MARTIN-LUNAS, introd. Rafael SANZ VALDIVIESO 
(Publicaciones del Instituto Teológico Franciscano. Série Mayor, 20), Ed. Espigas, Murcia 1995 (CXVI+2433 
p.). A tradução outrora realizada por Bernardo APERRIBAY e seus colaboradores para a Biblioteca de Autores 
Cristianos, de Madrid, nunca chegou a ser publicada (sobre esta tradução cfr. H.P. REMA, “Introdução”, SANTO 
ANTÓNIO DE LISBOA, Obras completas. Sermões dominicais e festivos, p. LXXXIII). 

64  San Antonio de Padua, Doctor Evangélico, Los Sermones, 2 vol., trad. del texto crítico Contardo MIGLIORANZA, 
El Mensagero de San Antonio – Misiones Franciscanas Conventuales, Buenos Aires 1996 (X+1091+X p.). 
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sermões por Valentin Stappazzon,65 que terá 4 volumes. Nos últimos anos têm sido publi-
cadas traduções parcelares para as mais diversas línguas: inglês, francês, alemão, polonês, 
russo, etc.66 

6.2 Obras de autenticidade discutida e obras apócrifas 
É ainda no período anterior à existência da imprensa que começam a ser atribuídas a 

Antônio obras cuja autenticidade os estudos críticos têm questionado. Algumas destas 
obras são reelaborações dos sermões, ou inspiram-se na sua doutrina e na sua intenção 
pastoral. Em outras parece ser evidente a intenção deliberada dos seus reais autores apro-
veitarem a autoridade de que o nome de Antônio gozava para fazerem passar como meri-
tórias e dignas de crédito as suas próprias obras. O fenômeno dos textos apócrifos e da 
pseudo-epigrafia é comum nos grandes autores antigos e medievais como Platão, Aristóte-
les, Agostinho, Bernardo, Boaventura, Tomás ou Duns Escoto. Outros autores, mais raros, 
dissimilam a sua própria identidade, como é o caso de Honório de Autun, o augusto-
dunense, embora se saiba agora que a sua atividade estava ligada a Regensburg. De fato, 
os textos apócrifos ou de autor omisso abundam na literatura medieval, quer estejam asso-
ciados a autores de primeiro plano ou a obscuros escritores, de tal forma que quanto mais 
“marginal” é o seu tema, mais o fenômeno cresce.67 

De contornos mais difíceis de estabelecer, dada a sua abundância e multiplicidade de 
variantes, é o vasto continente da literatura anônima medieval. É de salientar que uma 
parte, embora pequena, dos manuscritos transmitem os sermões sem os atribuir a qualquer 
autor, mas cuja autoria foi identificada sem dificuldades pelos eruditos e estudiosos dos 
séculos mais recentes. 

No caso de Antônio ocorre também repetir que em alguns casos se reivindicava pa- 
ra este ou aquele manuscrito o epíteto de autógrafo (em especial o manuscrito Padova, 
BA, 720), para assim enriquecer o prestígio de relíquia do códice. Como, por vezes, al-
guns desses manuscritos continham obras de outros autores, ficava lançada a necessidade 
de atribuir a Antônio esses textos que não lhe pertenciam. Esse é por exemplo o caso da 
Miscelânea existente no final do códice do Tesouro e que veremos de seguida. A maioria 
destes apócrifos ou florilégios antonianos são do período humanístico, ou pelo menos da 
época da imprensa. Algumas outras vezes não se trata de verdadeiros apócrifos, mas sim 
do resultado de conjectura de editores que, sem base crítica, lhe atribuem certas obras, na 
ânsia de divulgar novas e eruditas descobertas.68 

                             
65  Saint Antoine de Padoue, Docteur évangelique, Sermons des dimanches et des fêtes, vol. I: Du dimanche de la 

Septuagésime au dimanche de la Pentecôte, Introduction, traduction et notes par Valentin Strappazzon (Sa-
gesses chrétiennes), Le Messager de saint Antoine – Les éditions du Cerf, Paris 2005. 

66  Para uma atualização bibliográfica das edições antonianas consultar as resenhas de bibliografia antoniana 
publicadas regularmente por Luciano BERTAZZO na revista Il Santo desde 1995, bem como a entrada relativa a 
“Antonius de Padua OFM” na secção “Autori e testi” do boletim bibliográfico Medioevo latino de Spoleto e 
desde 1998 publicado em Florença. 

67  Cfr. Fabio TRONCARELLI, “L’attribuzione, il plagio, il falso”, in G. CAVALLO, C. LEONARDI, E. MENESTÒ 
(dir.), Lo spazio letterario del medioevo, 1. Il Medioevo latino. Vol. I: La produzione del testo, t. 1 (p. 373-390), 
Salerno Editrice, Roma 1992. 

68  Sobre a questão dos escritos de Antônio, não consegui consultar os estudos clássicos de P. PALIC, “Gli scritti di 
S. Antonio”, in S. Antonio Dottore della Chiesa. Atti delle settimane antoniane tenute a Roma e Padova nel 
1946, Città del Vaticano 1947, p. 297-330; e G. PICCOLI, “Intorno alla autenticità degli scritti antoniani. Contri-
buti paleografici linguistici”, Miscellanea Franciscana, 52 (1952) 461-513. 
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6.2.1 A miscelânea de sermões do códice do Tesouro 
Para além dos Sermões, cuja autenticidade é hoje indubitável, alguns manuscritos 

atrás referidos transmitem textos de autoria discutível ou realmente pseudo-epígrafos. 
Um desses textos é a miscelânea com esquemas de sermões, alguns deles ainda muito 
elementares, que se encontram nos ff. 182ra-205vb do chamado códice do Tesouro, por 
durante séculos ter estado guardado entre as relíquias do santo (Padova, BA, 720). Co-
mo já foi referido, esse manuscrito contém nos ff. 1ra-181vb (exceto os ff. 141-148rb) 
um apógrafo do sermonário antoniano, o qual chegou a conter uma apostilha hoje per-
dida que indicava que havia sido escrito pela mão do autor, o que constituía um forte 
argumento para aceitar também a autenticidade da referida miscelânea, escrita pela 
mesma mão do resto do códice. Os eruditos sempre procuraram, mas até agora sem 
sucesso, os apontamentos que poderiam ter servido a Antônio para a vívida pregação 
que arrastava e impressionava multidões e estes cadernos ofereciam precisamente o tipo 
de textos que poderiam fornecer pistas interessantes sobre essa hipótese. Numa breve 
frase da Introdução da edição crítica é prometido um próximo trabalho sobre esta misce-
lânea: “De questione proxime est dicturus P. L. Frasson”.69 Mas, a morte do prelado 
franciscano viria a inviabilizar esse estudo, realizado na sua senda alguns anos mais 
tarde por investigadores do Centro studi antoniani de Pádua e recentemente publicado 
com a edição integral da Miscelânea que contém 103 textos, entre os quais 38 ser-
mões.70 A conclusão a reter é que os textos compilados terão tido origem no círculo 
antoniano de Pádua e datarão de alguns anos após a sua morte, mas neles não são cita-
dos os próprios Sermões. As afinidades de composição poderão relevar de algumas 
influência direta do sermonário Antônio ou dos preceitos comuns colhidos das habituais 
artes praedicandi medievais. O autor ou autores destes textos permanecem incógnitos.71 

6.2.2 Os textos pseudo-epígrafos 
Se não há dúvidas quanto à autoria antoniana dos Sermões dominicais e festivos, a 

situação já é bem diferente quanto a obras que alguns manuscritos, a tradição, ou alguns 
eruditos, têm atribuído a Antônio de Lisboa. De fato, os fenômenos de transferência de 
prestígio, podem estar na origem destas atribuições, que outras vezes podem ser expli-
cadas por prosaicas deficiências dos processos de transmissão manuscrita dos textos, ou 
pela ousadia quase prosélita de alguns eruditos.72 Em alguns casos, que não o de Antô-
nio, estas hetero-atribuições chegavam a ter como finalidade minar ou denegrir a pró-
pria credibilidade do autor imputado. Por outro lado, deve encarar-se como normal, 
dentro dos padrões medievais e mesmo renascentistas (onde se destaca a ausência de 
uma noção de autor e seus “direitos”), a atribuição a Antônio de uma obra feita com 
base nos seus escritos, mesmo que para isso eles fossem muito deformados, alterados e 
acrescentados. A questão dos textos espúrios é complexa e para algumas das obras atri-

                             
69  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XLII. 
70  Leonardo FRASSON (†) – Laura GAFFURI – Cecilia PASSARIN: In nome di Antonio  la “Miscellanea” del Codice 

del Tesoro (XIII in.) della Biblioteca Antoniana di Padova. Studio ed edizione critica, Centro Studi Antoniani, 
Padova 1996 (também publicado, sem índices, em Il Santo 35, 1995, p. 533-755). 

71  Sobre a questão ver também Laura GAFFURI: “La ‘Miscellanea’ del Codice del Tesoro (Ms. 720 XIII in.) della 
Biblioteca Antoniana di Padova”, in Congresso internacional Pensamento e Testemunho. 8º Centenário do Na-
scimento …, op. cit., vol. I, p. 395-403. 

72  Louis HOLTZ, “Autore, copista, anonimo”, in G. CAVALLO – C. LEONARDI – E. MENESTÒ (ed.), Lo spazio 
letterario…, op. cit., p. 325-351, em especial p. 345-8. 
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buídas a Antônio foram realizadas investigações que nem sempre permitiram chegar a 
conclusões definitivas ou a um consenso dos investigadores. 

Um bom resumo das discussões sobre a atribuição a S. Antônio de obras duvidosas 
ou espúrias encontra-se também na introdução da edição crítica de Pádua.73 Note-se 
desde já que quase todas as obras espúrias se restringem ao comentário bíblico e à for-
mação espiritual, sendo uma boa parte delas do gênero sermonístico. 

Vejamos em primeiro lugar as obras que são atribuídas por se inspirarem, ou retoma-
rem, ou parafrasearem, ou mimetizarem o próprio estilo e pensamento de Antônio. Em 
alguns casos perdeu-se o próprio texto, não restando senão o registro de ter existido algum 
manuscrito onde essa obra existiria. Por precaução metodológica convém afirmar que em 
alguns destes casos apenas a analogia com outras atribuições semelhantes fornece argu-
mento para as rejeitar como obras ortônimas. 

A Interpretação mística da Sagrada Escritura (Expositio vel Interpretatio mystica in Sa-
cram Scripturam), obra de autor anônimo aparentemente coligida a partir dos sermões anto-
nianos, provavelmente com base na edição impressa de Badius Ascensius, foi editada por 
João de la Haye entre os Opera Omnia S. Antonii Paduani,74 com base num manuscrito de 
Mirecourt hoje desaparecido.75 Nas p. 580-584 desse volume encontra-se a interpretação do 
Cântico dos cânticos, também certamente apócrifa como o resto do texto.76 Max Engamma-
re nota, na sua monumental obra sobre os comentários renascentistas ao Cântico dos cânti-
cos, que não encontrou qualquer traço das poucas páginas de comentário ao Cântico antes 
desta edição.77 Não é improvável que a totalidade da Interpretação tenha sido composta 
nesta época sob inspiração dos restantes sermões antonianos. Um confronto entre os dois 
textos seria certamente esclarecedor a este propósito. 

Também espúrias são as Concordâncias da Sagrada Escritura para as festividades 
da Virgem Maria (Concordantiae Sacrae Scripturae pro festivitatibus b. Virginis Mariae 
ex s. Antonio Paduano), editadas por Pedro de Alva y Astorga,78 que remete a re-
compilação para as anteriores edições de Wadingo e De la Haye.79 

Também são muito posteriores a Antônio uns Sermões sobre os santos (Sermones de 
sanctis in communi) e uns Sermões sobre diversos temas (Sermones de diversis) que se 
encontram nas p. 400-462 da edição de Pagi dos Sermões festivos (ver acima a nota 43) e 
que são apresentados como compostos sob a sua autoridade.80 

O Comentário aos Salmos (Expositio vel Moralitates vel Sermones in Psalmos), 
exarado sob a forma de sermões morais, foi várias vezes editado como de Antônio com 
                             
73  Vol. I, p. XXXIII-XLV (“De scriptis dubiis ac spuriis”). São muito incompletas e pouco claras, mesmo no que 

se refere aos apócrifos bíblicos, as listas apresentadas por F. STEGMÜLLER, Repertorium biblicum medii aevi, t. 
II: Commenatria, Auctores A-G. C.S.I.C., Madrid 1950 (reimp. 1981) p. 119-124. 

74  Cfr. p. 464-656 da edição referida acima na n. 40. 
75  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXXVII-VIII. Cfr. Fr. STEGMÜLLER, Repertorium biblicum 

Medii Aevi, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1950, t. II, obra referida sob dois números, 
sem que a repetição seja advertida; nº 1381,1 (p. 119) e 1383-1416 (p. 119-124), onde é dado o incipit e pagi-
nação da edição de De la Haye da interpretação de cada um dos livros da Bíblia; Klaus REINHARDT – Horacio 
SANTIAGO-OTERO, Biblioteca Bíblica Ibérica medieval (Mediaevalia et humanistica, 1), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid 1986, p. 104-5. 

76  Cfr. STEGMÜLLER, t. II, nº 1405 (p. 123). 
77  Max ENGAMMARE, “Qu’il me baise des baisers de sa bouche”. Le Cantique des Cantiques à la Renaissance. 

Étude et bibliographie (Travaux d’humanisme et Renaissance, 277), Libr. Droz, Genève 1993, p. *150. Antônio 
é inserido no catálogo dos autores “absents”. 

78  PETRUS DE ALVA Y ASTORGA, Bibliotheca Virginalis sive Mariae mare magnum, Madrid 1648, vol. III, p. 582-
587. Cfr. REINHARDT & SANTIAGO-OTERO, Biblioteca…, op. cit., p. 106. 

79  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXXVIII. 
80  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXXVIII-XXXIX. 
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base em um manuscrito de Bolonha, que uma anotação em letra dos séculos XIV-XV 
considera ser o próprio manuscrito autógrafo de Antônio.81 Esta muito contestada atri-
buição foi rejeitada definitivamente desde os trabalhos de A. Callebaut, que identificou 
outros manuscritos onde a obra é atribuída àquele que hoje é considerado o seu verda-
deiro autor: o cardeal João Algrin de Abbeville (†1237).82 

Num códice da Igreja de Forlì, hoje desconhecido, eram atribuídos a Antônio uns 
Escólios sobre a Bíblia Sagrada (Scholia in Sacram Bibliam).83 O desejo de possuir 
testemunhos e relíquias do santo pode explicar esta tradição local segundo a qual o texto 
havia sido exarado no pergaminho pelo próprio punho do Santo. 

Já as Cartas (Epistulae duae) atribuídas a Antônio e publicadas em Lisboa em 1899 
são seguramente apócrifas.84 

Conhecem-se algumas Orações (Orationes) atribuídas ao santo e citadas em diver-
sos textos dos séculos XIII-XV, mas a sua transmissão pertence à tradição oral.85 Os 
sermões de Antônio estão semeados de orações com que é concluído cada sermo parti-
cular e cada sermão dominical termina precisamente com uma doxologia que tem a 
particular função retórica de recapitular todos os pontos doutrinais expostos ao longo do 
sermão.86 Mas, as orações referidas atrás não são retiradas dos Sermões antonianos. 

No prefácio da edição crítica de Pádua, que tenho vindo a citar, é, por fim, referido 
um manuscrito de Londres (British Library, Add. 43682, do séc. XIV) que na capa antiga, 
hoje f. 1, tem a inscrição: “S Ant de Pad sermones”. Os editores são lacônicos a propósito 
deste manuscrito, que tem merecido uma escassíssima atenção dos antonianistas, mas 
estes Sermões festivos (Sermones festivi), que nunca foram impressos entre as obras Antô-
nio, parecem ser atribuídos por erro do autor da referida nota manuscrita. 

Mas, há obras que claramente são atribuídas a Antônio por erro de copistas, ou por 
uma ou outra sugestão mais temerária, que não se acautela com a prudência própria da 
crítica rigorosa. Estas obras pertencem a outros autores, mas o fato de circularem ano-
nimamente pode estar na origem da sua errada atribuição a Antônio, com base em al-
guma afinidade doutrinal. 

O Sagrado comércio de São Francisco com a dona Pobreza (Sacrum commercium 
sancti Francisci cum domina Paupertate), obra sobre cujo autor e tempo de composição 
se continua a discutir, está entre esses textos de atribuição deceptiva, embora seja um 

                             
81  Sancto Antonii Ulissiponensis, cognomento Patavini, Sermones in psalmos ex autographo nunc primum in 

lucem editi … a fr. Antonio Maria Azzoguido ordinis minorum … Bononiae, typis Laelii a Vulpe. … MDCCLVII 
[Bolonha 1757]. 

82  S. Antonii, Sermones..., op. cit., “Introductio”, XL-XLI; A. Callebaut “Les Sermons sur les Psaumesimprimés 
sous le nom de s. Antoine, restitués au cardinal Jean d’Abbville”, 25 (1932) 161-174; Cfr. STEGMÜLLER, Reper-
torium..., op. cit., nº 1417 que remete para Iohannes Halgrinus; REINHARDT & SANTIAGO-OTERO, Biblioteca…, 
op. cit., p. 105. 

83  S. Antonii, Sermones..., op. cit., “Introductio”, p. XLII. Cfr. REINHARDT & SANTIAGO-OTERO, Biblioteca..., op. 
cit., p. 106. 

84  NEVES, C. das, O grande thaumaturgo de Portugal santo António de Lisboa…, vol. II, p. 151-158, Porto 1899. 
Cfr. S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XLII, n. 140. 

85  Duas delas são editadas com base em manuscritos medievais, em S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, 
p. XLIII. 

86  Sobre a função retórica destas orações: J. F. MEIRINHOS, “Da gnosiologia à moral. Pragmática da pregação em 
S.to António de Lisboa”, Mediaevalia. Textos e estudos 2 (1992) 69-90, cfr. p. 82-84; um quadro da distribuição 
de cláusulas e orações ao longo dos 77 sermões encontra-se em A.F. FRIAS, Lettura ermeneutica dei “Sermo-
nes”, op. cit., p. 166. Para um tratamento mais amplo ver: Livio POLIONATO, Le preghiere dei Sermones di S. 
Antonio di Padova  contenuti teologici e spirituali (Dissertationes ad lauream, 74) Seraphicum. Pontificia Facu-
ltas Theologica S. Bonaventurae, Roma, 1989. 
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texto quase contemporâneo de Antônio.87 Este texto muitas vezes copiado e editado é 
atribuído a Antônio em dois dos manuscritos mais recentes (mss Dorsten, Bibli. Most. 
Franciscano, s n.; Oxford, BL, Canonic. Miscell. 525) 88 

Os Sermões para a quadragésima e de Tempore (Sermones quadragesimales et de 
Tempore), atribuídos a Antônio por Bartolomeu de Pisa, cerca de 1385, foram inúmeras 
vezes editados como de Antônio, incluem sermões de Henrique de Montejardim O.F.M. 
(c. 1350), a quem a totalidade da obra deverá ser atribuída.89 Estes sermões, que nada têm 
com os Sermões sobre a Quadragésima que fazem parte do sermonário antoniano, foram 
pela primeira vez publicados por Badius Ascensio em Paris em 1521,90 reimpressos (por 
vezes com diferenças) por Raphael Maffei em 1574 e 1575, por Ioannes de la Haye em 
Paris 1641, por Francisco de Pérgula em Bolonha 164991 e em 1650.92 

Os 36 Sermões para as festas comuns dos santos (Sermones de sanctis in commu-
ni), duas vezes editados como de Antônio,93 parecem ser na maior parte de Pedro de 
Remis O.P., a quem J.B. Schneyer de fato os atribui no seu já referido Repertorium.94 

As Concordâncias morais das Sagrada Escrituras (Concordantiae morales Sacro-
rum Bibliorum), existem em inúmeros manuscritos, mas em nenhum são atribuídas a 
Antônio, até à edição de Lucas Waddingo,95 que usa um códice hoje perdido onde surge 
a atribuição “sancti Antonii”. Divergem dos Sermões e o seu autor deverá ser um fran-
ciscano de meados do séc. XIII96 de Santo Antônio na sua Bibliotheca universa francis-
cana (vol. I, p. 7, Madrid 1732) diz que viu e leu na Biblioteca da Catedral de Sevilha 
um volume em pergaminho, manuscrito hoje desconhecido, com o Incêndio do Amor 
(Incendium amoris), obra certamente apócrifa, mas aí atribuída a Antônio “confessor de 
Pádua”.97 

Também é infundado considerar como de Antônio a famosa Imitação de Cristo  
(Imitatio Christi),98 obra que ao longo do tempo tem sido atribuída a grande número de 
autores diferentes, mas que a crítica atual tende a atribuir a Tomás de Kempis. O erro de 
atribuição a Antônio de Lisboa, que deve provir de alguma confusão recente, assenta 

                             
87  Verificar a questão da autoria e dos manuscritos na edição crítica: Stefano BRUFANI (cura), Sacrum commer- 

cium sancti Francisci cum domina Paupertate (Medioevo francescano. Testi, 1), Ed. Porziuncula, S. Maria de-
gli Angeli (Assisi), 1990. 

88  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXXIII. 
89  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXXIII-V. 
90  Quadragesimales Sermones s. Antonii de Padua, cum duplici tabella, opera Iod. Badii repositi. Venundantur in 

eiusdem aedibus, cum gratia et privilegio in trienium, ut reliqui eiusdem divi Sermones, Parisiis 1521. 
91  Sobre estas edições cfr. IDEM, ibidem, “Introductio”, p. XXXIV e respectivas notas. 
92  Esta edição vem assinalada e descrita na Bibliografia Geral Portuguesa, vol. II, ed. cit., p. 661-663, embora 

sem notar que se trata de uma obra apócrifa 
93  A primeira edição é do mesmo e incansável Badius Ascensius: Sermonis de Sanctis s. Antonii a Padua, cum 

indice duplici. Venundantur Badio sub privilegio quo reliqui eiusdem Sermones, in trienium, ex anno Domini 
1521, em Paris. Esta edição também seria reimpressa por João de la Haye, cfr. p. 417-463 da edição referida 
acima na n. 40. 

94  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XXXV-VI. 
95  S. Antoni de Padua Concordantiae morales Sacrorum Bibliorum, miro ingenio et optimo ordine dispositae … 

Nunc primum extracta ex m. ss. Bibliothecae ff. Minorum Aracoeli in Capitolio et diligenter recognita cura et 
industria r.p.f. Lucae Waddingi Hyberni … Romae, apud Alphonsum Ciacconum, Roma 1624. Esta edição tam-
bém seria reimpressa por João de la Haye, cfr. p. 657-792 da edição referida acima na n. 40. 

96  IDEM, ibidem, “Introductio”, p. XXXVI-VII; sobre as edições desta obra ver também Bibliografia Geral Portu-
guesa, vol. II, ed. cit., p. 644-646. Cfr. STEGMÜLLER, t. II, nº 1381,2 e 1382, onde, sem se advertir que se trata 
da mesma obra, é dada a lista de edições e manuscritos; REINHARDT & SANTIAGO-OTERO, Biblioteca…, op. 
cit., p. 105. 

97  IDEM, ibidem, “Introductio”, p. XL. 
98  S. Antonii, Sermones…, op. cit., “Introductio”, p. XLII. 
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talvez no fato de uma tradução antiga para português ter sido realizada por frei Antônio 
de Pádua e Belas, publicada pela primeira vez em 1791.99 

Antônio de Lisboa, escritor 
Segundo as conclusões da mais rigorosa crítica, Antônio apenas é autor dos Sermões 

dominicais e festivos e da Tábua acima referidos, cuja transmissão nos aparece claramente 
associada à ordem franciscana, a que Antônio pertencia e onde os Sermões desempenha-
ram algum papel doutrinal. A sua difusão pode em certa medida explicar-se também pelo 
valor de relíquia a que alguns manuscritos estiveram associados. A ser assim, o culto de 
que Antônio é objeto e não apenas a doutrina dos Sermões, também explica a difusão da 
obra. A aparente coincidência entre a difusão do culto e a difusão dos Sermões (apesar de 
tudo esta é muito mais reduzida que aquele), mas cujos contornos é preciso estudar me-
lhor, pode até certo ponto explicar a função de relíquia com que alguns manuscritos foram 
copiados e cuidados. Uma análise comparativa dos manuscritos dos Sermões ou de textos 
apócrifos que apresentam anotações atestando ter sido exarados pelo punho de Antônio 
(cfr. o manuscrito do Tesouro e os manuscritos perdidos de Bolonha e Forlì, citados acima 
na p. 178), poderia trazer alguma luz sobre a importância das relíquias na difusão do texto. 

Como vimos, o texto dos Sermões não surge com uma ordenação uniforme em todos 
os apógrafos e na maioria dos manuscritos apenas se transcreve uma parte do sermonário. 
Esta complexa transmissão dos Sermões torna ainda mais difícil determinar a influência 
que tenham exercido, direta ou indiretamente, sobre outros autores ou no interior dos 
próprios studia da ordem franciscana. O renovado interesse pelos Sermões de Antônio a 
que assistimos já no período da imprensa, continua a existir quase exclusivamente nos 
meios franciscanos, ordem a que pertencem também os seus principais editores. 

Embora nada saibamos quanto às tiragens das primeiras edições impressas, que em 
alguns casos até poderiam ser muito reduzidas, a multiplicação de cópias facilitada pela 
mecânica dos prelos, fará também crescer a atribuição de obras a Antônio, que algumas 
vezes têm a aparência de paráfrases dos seus escritos, enquanto outras vezes resultam da 
pura contrafacção, ou do simples desejo de identificar certos textos com o prestígio do 
santo franciscano. É sintomático que estes escritos pertençam quase todos ao âmbito da 
sermonística ou do comentário bíblico, o que atesta como os leitores de várias épocas 
identificaram a natureza própria do Sermões. De fato, as obras apócrifas, de um ponto de 
vista temático relacionadas com as Escrituras, estão associadas ao apelo pastoral da for-
mação moral e a uma aspiração mística, traços que podemos fácil e consistentemente 
sublinhar nos Sermões ortônimos. Como quer que seja, a existência desta soma de obras 
atribuídas a Antônio de Lisboa mostram-nos o seu prestígio de escritor e de exegeta bíbli-
co que, como vimos, alastrou inconsideradamente desde a primeira edição impressa dos 
sermões em 1520, fazendo crescer ainda mais a sua arte de pregador, que de modo amplo 
praticou e teorizou nos Sermones dominicales et festivi. 

                             
99  Esta tradução foi republicada numa coleção popular: TOMÁS DE KEMPIS, Imitação de Cristo (Livros RTP, 21), 

Ed. Verbo, Lisboa, s/d. 



 

  Da gnoseologia à moral. Pragmática da pregação em Santo Antônio de Lisboa  103 

7 

Da gnoseologia à moral.  
Pragmática da pregação em Santo Antônio de Lisboa 

 

Ó homem pratica o que ouves na pregação!  
S. Antônio (S II 169, 3-4; OC II 30)* 

Não louves o que dizes, mas atribui tudo ao teu criador  
S. Antônio (S II 169-170; OC II 31) 

Em Santo Antônio (Lisboa, c.1190-†Pádua, 1231) não encontramos a exposição siste-
mática de temas de filosofia. No entanto, a análise do seu sermonário permite encontrar 
preciosos materiais de reflexão que é possível recompor, ligando essas referências es-
parsas e por vezes desconcertantemente breves. 

As epígrafes deste trabalho mergulham-nos no tema a estudar e podem orientar-nos 
na rede de passos a cerzir, porque testemunham como para Santo Antônio a eficácia da 
pregação tem relação direta com o conhecimento que pretende veicular e com o com-
portamento que pretende suscitar no ouvinte. Partindo daqui, constataremos que no 
pensamento antoniano “pregação” e “conhecimento” se apresentam como as duas ver-
tentes do uso público da linguagem e possuem fundamentos e finalidades comuns: a 
verdade e o amor. É neste quadro que a corrupção moral e a felicidade se constituem 
como os limites negativo e positivo da pregação. 

Este estudo tem como objetivo primeiro analisar a concepção antoniana da eficácia 
da linguagem no contexto da pregação. Para tanto a análise da utilidade da pregação 
será associada à prática antoniana da exegese bíblica e integrada na sua doutrina do 
conhecimento e da moral.1 A moral antoniana é sobretudo tematizada no plano pessoal e 
interior, e raramente no plano social ou de realização terrena do ser humano, daí que o 
assumir da verdade deva ser entendido como o modo essencial de formação do homem 
interior. 

Uma vez que no espaço de um artigo não seria possível analisar a totalidade da obra 
semonística antoniana, tomar-se-á como objeto de estudo o conjunto de textos em que o 
santo trate temas como o “pregador” (praedicator) e a “pregação” (praedicatio); já a 

                             
*  Os sermões antonianos são citados pela edição crítica (sigla S) referindo o volume, página e linhas da citação, e 

pela edição bilíngüe (sigla OC), referindo o volume e a página. Nas citações transcreve-se a tradução de H.P. 
REMA, apenas alterada em um ou outro caso. Edições utilizadas: 

 S = S. Antonii Patavini, O. Min., Sermones dominicales et festivi, ad fidem codicum recogniti (3 vol.). Curanti-
bus B. COSTA, L. FRASSON, I. LUISETTO, P. MARANGON. Edizioni Messaggero. Padova / Pádua, 1979. 

 OC = S. António de Lisboa, Obras Completas. Sermões Dominicais e Festivos (2 vol.), Edição bilíngüe latim e 
português. Introdução, tradução e notas Henrique Pinto REMA. Lello & Irmão, editores. Porto, 1987. 

1  No presente estudo não se analisa o sentido moral da interpretação bíblica (sobre a sua importância nos sermões 
antonianos ver p. ex. F. Gama CAEIRO, Santo António de Lisboa, Ed. Verbo 1990, p. 54); por moral entende-se 
sempre o conhecimento ou a prática dos valores que orientam a conduta humana. 
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sua antropo-gnoseologia é analisada em apenas um sermão, onde o tema é particular- 
mente importante: o sermão do XIII Domingo Depois de Pentecostes,2 sermão este que 
é precisamente introduzido por um discurso (sermo) sobre a utilidade da pregação (utili-
tas praedicationis). 

Este estudo é também um ensaio de metodologia para a leitura e estudo do pensa-
mento do Doutor Evangélico na sua obra escrita. Assim, convém ressalvar que, seguin-
do este estudo um específico princípio de leitura dos sermões antonianos, as premissas 
metodológicas podem ser objeto de generalização, mas as conclusões sobre o pensa-
mento antoniano apenas poderão ser generalizadas após conveniente investigação na 
totalidade da obra, da qual importantes aspectos não são aqui tratados.3 

7.1 A exegese antoniana e o modo de ler os sermões 
A centralidade da exegese na sermonística antoniana fica bem patente no fato de a 

teologia (sacra doctrina) ser entendida não ainda como construção racional e espe- 
culativa sobre a natureza divina, mas como interpretação da Sagrada Escritura “onde 
reside a totalidade de todo o saber” (plenitudo totius scientiae).4 É por esta razão que 
S. Antônio chama opus evengeliorum5 ao seu sermonário. A função do pregador é 
justamente comunicar esta ciência, transferi-la para o crente tendo em vista um espe-
cífico objetivo moral.6 Esta concepção da teologia e da pregação explicam que a  
abundância do “livro” da “palavra do Senhor” seja comparada à abundância da prega-
ção.7 

O que aqui nos interessa é portanto a pregação, esta atividade comunicacional que 
tem um fim prático. A pregação e o pregador são tema recorrente nos sermões. O opus 
antoniano é constituído por 78 sermões: 53 são dominicais, 4 marianos (estes constitu-
em um grupo intercalado nos sermões dominicais) e 20 festivos. Nos sermões festivos e 
nos marianos o tema do pregador ou da pregação nunca é explicitamente anunciado na 
lista temática que antecede cada sermão. Nos 53 sermões dominicais a pregação é expli-
citamente tratada em 29, em 27 dos quais no discurso inicial de cada sermão (sermo ou 

                             
2  S II 153-191; OC II 9-60. 
3  Aspectos esses que podem ser encontrados em abordagens desenvolvidas nas seguintes obras, que foram tam-

bém as mais importantes para a elaboração do presente trabalho: Francisco da Gama CAEIRO, Santo António de 
Lisboa, vol. I Introdução ao estudo da obra antoniana, 1967; IDEM, Santo António de Lisboa, Ed. Verbo, Lis-
boa, 1990; Antonino POPPI (cura), Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani, Edizioni Messaggero, Pa- 
tavii/Pádua, 1982; Maria Cândida PACHECO, Santo António de Lisboa, a águia e a treva, INCM, Lisboa, 1986. 
A obra de J. LONGÈRE, La prédication médiévale, Études Augustiniennes, Paris 1983, constituiu um imprescin-
dível instrumento de análise permitindo traçar a especificidade dos sermões antonianos no quadro da diversida-
de da pregação medieval. No manual de J. LONGÈRE a obra antoniana é algumas vezes citada, mas aqui interes-
sa-nos sobretudo o quadro de conjunto que aí é possível apreender. 

4  “[...] O Velho e o Novo Testamentos onde há a plenitude de toda a sabedoria; só ela dá o saber e é a única que 
faz os sábios” (S I 2-3; OC I, 3. Ver também o texto citado na nota 6). Sobre a concepção antoniana de teologia 
cfr. p. ex. A. RIGON, “S. Antonio e la cultura universitaria nell’Ordine Francescano delle origine”, in France-
scanesimo e cultura universitaria, Assisi, 1990, p. 69-92, cfr. 78-81. M.-D. Chenu demonstrou como entre os 
séculos XII e XIII a doctrina sacra deixa lentamente os procedimentos textualistas para se organizar em ciência 
(M.-D. CHENU, La théologie comme science au XIIIe siècle, Vrin, Paris, 1969, sbd. p. 15-52). 

5  S II 605; OC II 613 (Epílogo dos sermões dominicais). 
6  “As duas tábuas designam a ciência de cada um dos testamentos, a única capaz de saber e de fazer sábios; só 

esta ciência ensina a amar a Deus, a desprezar o mundo, a sujeitar a carne. O pregador deve ensinar estas coisas 
aos filhos de Israel” (S I 86, 11-15; OC I 118). 

7  S I 280, 3-11; OC I 370. 
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prologus consonans);8 desses 29, em 2 o tema é apenas tratado a meio do sermão e só 
em 2 é tratado no prologus consonans e em outro local.9 

Como sugeriu Francisco da Gama Caeiro “será a partir do estudo aprofundado da 
exegese e da hermenêutica antonianas que poderemos reconstituir a visão global do 
pensamento do Santo, as espécies e níveis de conhecimento que estruturam a construção 
intelectual deste”.10 Por esta razão e porque a notável edição crítica dos franciscanos de 
Pádua nos traz novos e fecundos elementos de análise, convém clarificar um problema 
colocado pelo estilo narrativo-expositivo das homilias antonianas. 

Santo Antônio ao redigir os seus sermões pretende cumprir uma tarefa de que foi 
incumbido e, ao mesmo tempo, satisfazer necessidades coetâneas e de remissão pes- 
soal.11 É notório que os sermões de S. Antônio seguem o ritmo do ano litúrgico. Em 
cada um são articulado os textos bíblicos da missa do dia (Intróito, Epístola, Evangelho) 
juntamente com a leitura de matinas (narração colhida do antigo Testamento), textos 
estes que constituem o núcleo de referência do sermão, com os quais elabora a “quadri-
ga”, como lhe chamou no Prólogo inicial dos sermões.12 

Esta arquitetura e a ancoragem direta das homilias no texto bíblico fazem do ser-
monário uma extensa recolha exegética. Além dos textos bíblicos há outros textos de 
recurso, de origens diversas,13 chamados a uma contínua sucessão de citações, sugerin-
do uma teatralidade da linguagem, uma encenação de textos e conceitos da qual resulta 
o sentido.14 Este procedimento remete imediatamente para dois problemas centrais na 

                             
8  Sobre a estrutura dos sermões ver: F. Gama CAEIRO, Introdução ao estudo da obra antoniana, p. 190-194; J.-G. 

BOUGEROL, “La stuttura del ‘sermo’ antoniano”, in A. POPPI, Le fonti e la teologia, cit., p. 93-105; F. Gama 
Caeiro, Santo António de Lisboa, cit., 1990, p. 22-26. A sua presença pode também significar que os sermões se 
dirigiam aos próprios prelados e não aos crentes em geral, para quem o tema não teria um significado evidente. 

9  Esta sumária contabilidade poderá indicar que estes prologus consonans foram acrescentados aos sermões em 
data posterior ao da sua composição, numa altura em que a questão da finalidade da pregação e da moral do 
pregador preocupavam muito mais o santo.Sobre esta hipótese cfr. tb. J.-G. BOUGEROL, cit. n. anterior, p. 101. 

10  F. Gama CAEIRO, Santo António de Lisboa, cit., 1990, p. 51. 
11  Cfr. Prólogo Geral (S I 1-4; OC I 1-7) e Epílogo dos Sermões Dominicais (S II 605; OC II 613-614). 
12  A estrutura de concordância do sermão do XIII Domingo Depois de Pentecostes é perfeita quando analisada 

segundo o que o Santo propõe e sobretudo se comparada com a imperfeição de divisão de alguns sermões onde 
a “quadriga”, embora anunciada, não é concretizada (J.-G. BOUGEROL, art. cit. n. 8, p. 95-98). Os textos con-
cordados no sermão do XIII Domingo Depois do Pentecostes são: Salmo 83,10; Gál. 3,16-22; Lc. 10, 23-35; e 
ainda o Livro de Job. Sobre a divisão do sermão e os textos que em cada cláusula se concordam deu o Santo a 
respectiva tabela (OC II 238-239; S II 155, 18-30). 

13  As transcrições diretas são de extensão variável (entre duas palavras e três páginas na ed. crítica) e constituem 
uma parte considerável do texto do Sermão do XIII Domingo depois de Pentecostes. Das obras ou autores tex-
tualmente citados encontramos: Glossa Ordinária (31 transcrições); S. Isidoro (12); Glossa Interlinear (10);  
S. Gregório (2); Aristóteles(l); S. Agostinho (l); S. Jerônimo (l). Não incluí nesta listagem as paráfrases ou cita-
ções não textuais, o que faria aumentar em muito a lista de autoridades citadas e o número de citações. 

 Convém assinalar que estes textos de recurso nem sempre são simples auxílios e por vezes também são objeto 
de interpretação (cfr. S II 163-164; OC II 23, onde um texto de Aristóteles, autor pagão, é interpretado da mes-
ma forma que os excertos bíblicos, e também em busca de uma lição moral: “Ó homem, o lugar e a forma do 
teu coração ensinam-te de que modo deves amar o Senhor teu Deus”). 

 Sobre a questão das fontes antonianas ver: F. Gama CAEIRO, Introdução ao estudo…, sbd. p. 8-96 e 141-177; e 
sobretudo o já referido volume organizado por A. POPPI, Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani. 

14  Mário de CARVALHO vê neste excesso de citações uma certa forma de o autor exercer a sua humildade: “de um 
ponto de vista hermenêutico, o excesso de citações tem uma aplicação ética curiosa: a anulação do sujeito que 
pensa frente à autoridade e assim se torna ‘lugar a pensar’.” (M.A.S. de CARVALHO, “Carne e encarnação no 
‘Sermo Dominica XIII Post Pentecosten’ de Santo António de Lisboa”, Revista da Faculdade de Letras – Filo-
sofia, 2ª série, nº 3 (1986), p. 29, n. 27. 



 

 José Francisco Meirinhos   •   Estudos de filosofia medieval. Autores e temas portugueses  106 

cultura medieval: o da autoridade como recurso de fundamentação do discurso, o do 
sentido com resultado de uma determinada estratégia hermenêutica adotada.15 

A profusa presença de citações, que a excelente edição crítica veio evidenciar e iden-
tificar minuciosamente, coloca um problema maior ao estudioso dos sermões. Devem as 
citações ser consideradas pensamento genuíno de S. Antônio? Para abreviar, respondo 
pela negativa. Estas citações, em muitos casos, conduzem-nos a conclusões originais ou 
apenas implícitas nos textos citados, por isso devem ter um tratamento específico, servin-
do por exemplo para o estudo das fontes doutrinais, ou para interpretar o funcionamento 
da técnica exegética e expositiva antoniana; no limite poderão indicar-nos pensamentos 
com os quais o Santo concorda, nunca um pensamento da sua autoria. Na seqüência deste 
pressuposto, pretendo, portanto, considerar como único objeto de análise as passagens que 
são do autor, bem como aquilo que se possa inteligir como a sua intenção ao colacionar 
cada texto. Com este procedimento metodológico, de que o presente estudo é um ensaio, 
não se comete a imprudência de esquecer que é o Santo quem elabora a rede de recorrên-
cias textuais e o fio de discursividade, contributo esse sim importante e a merecer análise 
comparativa minuciosa. A explícita finalidade didática dos sermões justifica o excesso de 
textos, como exemplificação de procedimento quer de exegese quer de pregação, sem que, 
mais uma vez possa ser considerado como do Santo o pensamento expresso nos textos 
utilizados, podendo ser objeto de estudo porque foi este e não outro o texto citado, ou qual 
é a “coação semântica” a que os textos citados são submetidos para deles obter o sentido 
pretendido. Ora, para o leitor dos sermões é difícil determinar, para cada caso, se o autor 
parte dos textos em busca de uma conclusão ou se possui uma intencionalidade, que o 
recurso aos textos não faz senão ilustrar; ou seja, é difícil descortinar onde há uma simples 
mecânica de mnemônica verbal16 e onde há efetiva busca e construção de desvelamento 
do sentido do texto. 

Por todas estas limitações, é nos textos que não são citações que é mais apropriado 
procurar o pensamento antoniano, uma vez que ele aí se nos oferece mais diretamente. 
Haverá, portanto, todo o cuidado para não considerar como próprio de Antônio, como 
constituindo o seu pensamento genuíno, um texto que seja tomado de outro autor. Mas, 
esta aproximação ao pensamento antoniano feita através dos pequenos detalhes que res-
tam no meio da floresta de citações não perde em coerência, a qual pode ser reaferida nas 
doxologias que aqui e ali surgem no sermão e que, como veremos, devem ser considera-
das um importantíssimo elemento na sua estrutura. 

7.2 Da exegese à pregação 
A voz persuasiva e imperativa de S. Antônio surge, no corpo do sermão, em espaços 

criados pelo constante cruzamento de referências textuais, que o orador repentinamente 
abandona para de voz viva e própria exortar ao reassumir da verdade pelo homem. 
                             
15  Quanto à relação do método das concordâncias com a autoridade do discurso: cfr. G. CAEIRO, Introdução ao 

estudo, cit., p. 233: “A aproximação de textos com um pensamento comum, ou semelhante dá ao entendimento 
espiritual que daí resulta uma autoridade média mais volumosa, mais certa, por isso que, sendo a doutrina afir-
mada por mais de uma fonte bíblica, há menos receio de que ela não seja a exata e aquela que tranquilamente 
deva ser aceite”. 

 Sobre a utilização de outros textos como processo de enriquecimento interpretativo cfr. G. LEONARDI, “Fedeltà 
al testo evangelico e alla vita nell’hermeneutica biblica di s. Antonio” (in A. POPPI, cit.) p. 323: “Le citazioni 
dei Padri, dei santi e delle scienze naturali li servono per confermare, dilucidare, approfondire o attualizzare il 
testo bíblico”. 

16  J.-G. Bougerol chamou a atenção para a técnica de aproximação de textos possuindo uma ou mais palavras em 
comum, como base do método das concordâncias (J.-G. BOUGEROL, “La struttura del sermo”, cit., p. 102). 
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A função da pregação entronca exatamente aí: fazer reconhecer a verdade da fé 
num Deus-criador,17 do qual o homem se afasta devido à queda no pecado.18 A pregação 
orienta este regresso,19 denunciando o que o impede e exaltando o que o possibilita. 
Portanto, a pregação mergulha os destinatários nos textos para daí os fazer recolher ao 
interior do homem e ao transparente mistério da verdade que a sua origem atesta. A 
mensagem da pregação antoniana é que a verdade é do domínio do re-conhecimento e 
só assumindo-se como totalidade amante o homem pode obtê-la.20 Conhecimento e 
Amor, em S. Antônio, não se dissociam, estabelecendo uma peculiar gnoseologia em 
que o conhecimento é um acréscimo, é uma outra forma de nomear o amor que “liga a 
Deus e ao próximo”.21 Ao remeter para o amor como seu fundamento e escorada pela 
linguagem, a pregação é o entre-dois da cadeia cognitivo-emotiva que une o homem a 
Deus. Pela pregação, nessa cadeia de algum modo muda, introduz-se a linguagem, a 
ação da linguagem, porque em última instância o que o pregador pretende é mover à 
ação: “Ó homem, pratica o que ouves na pregação!”.22 

A interpretação-exposição, sendo da ordem do texto, é eminentemente descritiva, 
discursiva ou sinalizadora; já a pregação, enraizada na comunicação do conhecimento e 
da verdade, é eminentemente cognitiva, estando também associada a uma ética do amor 
e de despojamento e desvalorização do mundo. Ou seja, em S. Antônio a “quadriga” 
descodifica a literariedade da Escritura, e a pregação recodifica a doutrina já não ao 
nível literário mas sim prático. É esta recodificação que torna eficaz a pregação, quando 
o receptor partilha e aceita a doutrina que é comunicada. Assim, a ação predicativa, que 
acaba por depender e acrescentar-se à interpretacão-exposição, radica numa gnoseologia 
que, dentro de certos limites, valoriza a mediação da linguagem, numa conjugação do 
dizer e do crer, e a mediação do exemplo ético, numa conjugação entre o fazer e o com-
preender. Isso mesmo o indica o Santo ao escrever “Nesta cláusula inclui-se toda a per-
                             
17  Fé reiterada sem meios termos e com simplicidade na afirmação “atribui tudo ao teu criador” (S II 170, 1; OC II 

31). Sobre a concepção antoniana de fé diz Gama Caeiro: “O próprio Santo definiu várias vezes a fé e, em prin-
cípio geral, considerou-a o ato de acreditar naquilo que de nenhum modo podemos ver. Na prática, isto corres-
ponde à aceitação das verdades reveladas por Deus, e somente por este as haver revelado. É uma aceitação ex-
trínseca e de autoridade; é a crença sem mais nada” (F. G. CAEIRO, Introdução ao estudo, cit., 368). 

18  A alma miserável “é despojada da glória, ao ser desnudada da Graça do Espírito Santo; é-lhe tirada a coroa, 
quando é privada da intenção pura do espírito. E assim destruída, perece. E é como a árvore sem a raiz da hu-
mildade, arrancada pelo vento da sugestão diabólica da terra da eterna estabilidade, a quem não resta a esperan-
ça da divina comiseração” (S II 180, 29-34; OC II 46). 

19  “[...] a pregação de S. António intentava formar e reformar o homem, ou seja promover o seu progresso ético.  
E este progresso era, ou correspondia à procura da verdade, pois, na medida em que o homem vivesse bem, a 
verdade ia-se-lhe deparando em uma descoberta progressiva”, G. CAEIRO, Introdução ao estudo, cit., p. 371. 

20  “Amarás, portanto, o Senhor teu Deus, que te criou; criou-se por causa de ti; deu-se todo a ti, para que te desses 
todo a ele [...] ama, pois, totalmente, não em parte, porque Deus não tem partes, mas está todo em toda a parte” 
(S II 163, 5-16; OC II 22-23). Também Gama Caeiro interpreta deste modo a noção antoniana de amor “É ainda 
o exercício do duplo amor, de Deus e do próximo, conjuntamente [...], que preenche a missão total do homem 
enquanto peregrino no seu exílio terreno” (Introdução ao estudo, cit., p. 294). 

21  S II 161, 21; OC II 20. 
22  S II 169, 3-4; OC II 30. A análise dos sermões antonianos sob o ponto de vista da teoria dos atos de fala seria, 

neste contexto, bastante elucidativa dos seus mecanismos e permitiria situar os diversos níveis da cadeia de co-
municação que intervêm na parenese antoniana. O sermão é um tipo de discurso fortemente influenciado pela 
situação em que ocorre, pela intenção do autor/locutor, o sentido que este tem em vista transmitir, bem como in-
tegra já a própria antecipação que o locutor faz das expectativas e das reações do ouvinte/leitor, daí a pertinên-
cia de uma análise no quadro da teoria dos atos de fala: “o ato perlocucionário consiste na tentativa de exercer 
sobre os outros uma influência graças à comunicação, por meio da fala, de um certo sentido; o ato locucionário 
é aquele que constrói o enunciado capaz, na situação de discurso, de comunicar esse sentido”  
(O. DUCROT, “Actos linguísticos”, trad. H.C. CAMPOS, in Enciclopédia Einaudi, vol. II, ed I.N.C.M., Lisboa, 
1984, p. 455). 
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feição da via e da pátria. Cada uma das palavras na sentença: Amarás o Senhor teu 
Deus, etc. [Lc. 10,25-28], são de grande virtude e utilidade. Por isso vamos dissertar 
sucintamente sobre cada uma”.23 As palavras são de grande virtude e utilidade, por isso 
devem ser individualmente interpretadas-expostas, mas esta tarefa só é necessária por-
que nelas se inclui a “perfeição da via e da pátria”; ou seja, as palavras apontam uma 
moral, único caminho do conhecimento e da felicidade. 

A pregação acaba por ocupar no sistema humano (verdade/alma-corpo) o mesmo 
lugar, mediador e interior, que Cristo ocupa no sistema do mundo (Criador/homem-
criatura): 
– A fé do homem em Cristo surge como mediadora entre o homem e Deus,24 visto 

que Cristo também é o mediador no conflito que o pecado origina entre Deus e o 
homem.25 Conflito que é sanado pelo amor, que, como vimos, liga as partes em lití-
gio. 

– Também a pregação é mediadora no sistema de contraposição, pretendida como 
transitória, entre a verdade e o homem, apelando e exortando ao seu mútuo conví-
vio.26 O exemplo é a via ética dessa reaproximação.27 
É aqui que a linguagem, a pregação, encontra a sua justificação: se a encarnação, ou 

re-criação divina em Cristo teve lugar para redimir o homem e desobstruir o caminho 
que conduz à verdade, entende S. Antônio que não pode calar, não pode deixar de dizer, 
o que a mente crê. No entanto, para que esta palavra segunda frutifique, ele exige que o 
homem se despoje do mundo: “O clamor [da redenção de Cristo] encontra em nós lugar 
onde é sufocado, se a língua cala o que a mente crê [...], os ouvidos surdos [daqueles 
que estão ofuscados pelas riquezas do mundo] não ouvem este clamor”.28 Assim, num 
só movimento, S. Antônio une a palavra da pregação e o desprezo do mundo, num in-
tento de conversão do homem à verdade ético-gnosiológica.29 
                             
23  S II 161, 9-13; OC II 20. No seguimento deste texto, S. Antônio começa por fazer uma interpretação filológica 

de cada termo; depois, através de novas concordâncias e citações, parte para o alargamento de cada um, vindo 
finalmente a conjugá-los numa lição moral. 

 Sobre a utilidade da exegese diz S. Antônio no sermão aos pregadores do início do Domingo da Sexagésima “[...] 
façamos concordar ambos os Testamentos, para honra de Deus uno e utilidade dos ouvintes, segundo aquilo que 
Ele mesmo me conceder” (S I 26, 16-18; OC I 38 a frase em itálico diverge da tradução de P. REMA). 

24  “[...] só o nosso mediador e samaritano Jesus Cristo curou o ferido, vivificou o semivivo, pondo-o às costas 
levou-o à estalagem da Igreja, para que fosse dada a promessa da vida eterna a quem acreditasse em Jesus Cris-
to” (S II 174, 22-26; OC II 37). 

25  “Deus e o homem pugnavam um contra o outro: Deus com a espada do castigo; o homem com o gládio da 
culpa. Ninguém poderia dirimir a questão. Veio Cristo, afim a uma e outra parte, porque filho de Deus e do ho-
mem, pôr-se no meio, e acalmou-os a ambos” (S II 175, 3-6; OC II 38). 

26  É este objetivo que leva S. Antônio a privilegiar como tema da sua predicação, a moral humana: “A atividade 
predicatória antoniana procura ainda um confessado predomínio moral: trespassar as almas com a doçura da 
moralidade que informa os costumes do homem, que Antônio considerava pervertidos [...]. O Santo prosseguia 
um ideal dignificante, procurando dar ao homem, enquanto hóspede neste mundo, uma sublimação moral, quase 
divina” (G. CAEIRO, Introdução ao estudo da obra antoniana, cit., p. 28) Para tal fim, aproveita todas as poten-
cialidades da (sua) linguagem: “O Santo adapta uma linguagem dura, clara e direta, sem eufemismos, mas sem-
pre simples, em atenção aos prováveis leitores e ouvintes” (H.P. REMA, 1981, p. 185). 

27  É significativo que S. Antônio querendo oferecer um manual de pregação, não o construa compilando regras de 
composição, mas opte pela exemplificação da pregação. A pregação não exorta só à exemplaridade, ela própria 
já é exemplo. Daí, aliás, a sua preocupação com o próprio pregador e a vida do pregador, tema que se encontra 
tratado no “prologus consonans” de quase todos os 29 sermões onde o tema da pregação e do pregador é trata-
do. Teria aliás um grande interesse analisar a ética do pregador tal como s. Antônio a expõe nesses textos. 

28  S II 157, 21-24; OC II 240, 20-23. 
29  “Ó terra, isto é, ó pecador, não cubras com o amor dos bens terrenos o meu sangue, deixa frutificar em ti, por 

favor, o preço da tua redenção” (S II 157, 9-11; OC II 14). O vocativo e a súplica (obsecro) são constituintes da 
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7.3 Pregação e Conhecimento 
Não podemos esquecer que a pregação e o fervor de S. Antônio vivem e se tornam 

eficazes dentro do conjunto de símbolos que constituem a mundividência medievo-
cristã (que têm, indistintamente, um alcance cosmológico e teológico), os quais condi-
cionam a sua técnica de exegese e a sua antropologia.30 De entre aqueles que mais insis-
tentemente surgem na preocupação do Santo, ressalto um grupo que constitui uma esca-
la ontológica: Deus, salvação, fé, alma/corpo, tentação, condenação, diabo.31 Deus cons-
titui o princípio de plenitude ontológica e de estabilidade; o diabo, o princípio de insufi-
ciência e de nadificação.32 É enquadrada neste esquema que a pregação assume toda a 
sua importância, daí que o Santo nem se preocupe em teorizá-la, já que ela lhe surge 
como contraponto e antídoto à situação do homem no mundo: “A pregação, no inverno 
da presente miséria, abunda e deve abundar”.33 Esta miséria advém da interposição 
cobiçosa do corpo-do-homem e do mundo na relação da alma com a verdade da fé em 
Deus-criador.34 A destruição e superação desta interposição só é possível com a entrega 
ativa do crente, pelo que S. Antônio imprime um cunho simultaneamente cognitivo e 
emotivo a esta busca de Deus pela alma: emotivo pelo abandono ao desejo de verdade, 
cognitivo pelo auto-exame a que a alma deve conduzir-se: “Desta torrente [v.g. da pre-
gação], no caminho do presente exílio, deve a alma beber, protegida pelo rosto dos 
olhos de Deus, ficar sobre ela como a pomba, examinar-se a si mesma”.35 

A pregação tem, portanto, utilidade ética (utilitas praedicationis) porque rastreia os 
óbices a essa identificação cognitiva e emotiva com a verdade: em primeiro a astúcia 
dos sentidos do corpo,36 depois a tentação do diabo que, ferindo a alma, a impede de 
amar,37 e também o esquecimento de Deus, que é a ausência de conhecimento.38 

                             
ansiedade da pregação antoniana e indicam, pela inserção explícita do locutor e do receptor, o empenho peda-
gógico posto na pregação. Porque, como escreveu G. CAEIRO, “Santo António, mais do que a preocupação de 
expor doutrina, tinha a de ensinar o homem a viver” (G. CAEIRO, Introdução ao estudo, cit., p. 372). 

30  Ver G. CAEIRO, Introdução ao estudo, cit., p. 255; ou também Armando Rigobello: “L’antropologia dei Sermo-
nes si inscrive in una tipica spiritualitá medievale in quanto segnata da un marcato dualismo tra l’anima e il cor-
po, tra il cielo e la terra, tra la mèta e l’itinerario” (A. RIGOBELLO “La visione antropologica dei ‘sermones’ di 
S. Antonio di Padova”, in A. POPPI, Le fonti e la teologia, cit., p. 677). Doutrina esta em que parece ser impor-
tante a sua formação de canônico, à qual se vêm acrescentar alguns temas marcadamente franciscanos (centrali-
dade do ato voluntário e da perfectibilidade humana) que determinam uma inflexão existencial na sua antropo-
logia: “si di qualque antropologia si può parlare se tratta di una antropologia esintenziale, dinamica e non siste-
matica; non descrive equilibri ma linee di realizzazione” (Idem, p. 673-674). 

31  Aos dois pólos corresponde uma descrição das paixões físicas em que o sofrimento no inferno é contraposto ao 
gozo da vida celeste numa passagem onde a descritividade literária se associada à força retórica: “Ali [no infer-
no] haverá o choro dos olhos que divagaram na vaidade, e o ranger de dentes dos que roubaram os bens dos po-
bres. Os olhos de tais indivíduos. Os olhos de tais indivíduos não verão a Jesus no céu, mas a multidão dos de-
mônios no inferno. Tais não escutarão a melodia dos anjos mas o ranger de dentes” (S II 158, 19-25; OC II 16). 

32  Plenitude e nadificação não têm aqui um alcance apenas cosmológico ou ontológico, mas, sobretudo, antropo-
lógico: a plenitude e a nadificação jogam-se no interior do homem, cfr. S II 180, 29-34; OC II 46, 3-19. 

33  S II 154, 7-8; OC II 10. 
34  Cfr. a conclusão moral extraída da exposição da fábula da raposa, do poço e do queijo (S II 180, 4-7; OC II 45). 

Sobre o papel da pregação na derrota destes obstáculos: S I 40, 3-20; OC I 56. 
35  S II 154, 8-11; OC II 10. 
36  S II 180, 14-19; OC II 45. 
37  S II 154-155; OC II 11. 
38  Este esquecimento é provocado pela interposição dos bens temporais: “Ao resguardar-se em tal sombra  

[o homem] priva-se do conhecimento e da recordação do Senhor. Na verdade os bens temporais causam o es-
quecimento de Deus” (S II 155, 7-9; OC II 11). 
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A pregação faz o penitente sair da tentação e do esquecimento quando lhe assinala 
que o pecado e os afetos do corpo, ensombrando o registro da sua origem, afastam o 
homem dos afetos da alma. Todo o sermão em análise se desenrola em torno deste du-
plo tópico do pecado e do esquecimento, do amor e do conhecimento; S. Antônio consi-
dera-o mesmo a chave da concordância entre os textos da liturgia.39 

Esta predicante tarefa de interpretação da Escritura e difusão da fé, S. Antônio en-
tende-a como a continuação da obra iniciada por Cristo (que renovou o Antigo Testa-
mento e testemunhou a promessa de salvação) e continuada pelos Apóstolos.40 Deste 
modo o referente da conquista da beatitude é o mesmo que o da pregação: Deus criador 
que tem de ser tributado com a humildade devida das criaturas: “Faze isto. [...] E não 
louves o que dizes mas atribui tudo ao teu criador”.41 A esta teologia da humildade está 
associada uma concepção de discurso despojado, pois o fundamento da linguagem não 
reside nela mesma, nem na comunicação, vem-lhe do exterior, isto é, da Verdade. 

Para S. Antônio a função da pregação é, então, reassinalar ao crente a miséria da 
alma que vive na riqueza do mundo, afirmando a riqueza da alma que vive na pobreza 
do mundo. Mas a pregação não pode fazer mais do que exortar à passagem de um nível 
a outro. Na concepção do doutor Evangélico não é a pregação que redime o homem, 
unicamente o exorta à remissão, a qual, por sua vez, só é conseguida pelo auto-exame 
da alma, que se liberta pela confissão e tem então a possibilidade de permanecer na 
consciência da sua pequenez e na certeza da gratificação futura, esse sim conhecimento 
total, porque fé definitiva: “Quando, pois, a lâmpada da pregação, que derrama luz so-
bre o entendimento do pecador com a manteiga da compunção, provinda da abundância 
do amor, e lava as sujidades dos pés, que são os afetos do coração, então a pedra, Cristo, 
derrama-lhe arroios de azeite, a graça abundante do Espírito Santo”.42 Em todo este 
processo a pregação tem um papel vincadamente pedagógico (talvez socrático) preten-
dendo reconduzir o homem à recordação do conhecimento, “porque a pregação ilumina 
o olho da razão (praedicatio illuminat oculum rationis)”.43 

                             
39  “A razão de esta Epístola se ler com este Evangelho é concordar o argumento duma e doutra (da Epístola e do 

Evangelho) na lei dada a Moisés” (S II 155, 30-33; OC II 12). 
40  S. Antônio di-lo expressamente num longo comentário-paráfrase à parábola do grão de mostarda de Mateus 

12,31-32 (S II 160, 21-34; OC II 19). A concepção da pregação como continuação da obra de Cristo encontra-se 
repetidas vezes ao longo dos sermões, cfr. p. ex. o Domingo da Sexagésima (S I 26, 10-18; OC I 38), ou o Do-
mingo da Qüinquagésima: “Em nome, portanto, de Jesus Cristo, receberei a lentícula deste Santo Evangelho, e 
dele derramarei o óleo da pregação, com que serão iluminados os olhos deste cego” (S I 40, 18-20; OC I 56), ou 
ainda o XVII Domingo depois do Pentecostes (S II 272, 15-23; OC II 168-169), etc. Henri de Lubac resumiu 
com concisão a presença desta doutrina na cultura medieval: “La ‘prédication de l’Église’, ou ‘de la foi de 
l’Églisel’, qui continue la prédication apostolique, est strictement correlative de la prédication de Jésus Christ. 
Or celle-ci est le Testament nouveau qui nous livre le sens spirituel de l’Ancien, rendu manifeste en Jésus-
Christ”, H. de LUBAC, Exégése médiévale I/2, p. 673. Para a tradição predicante, inserida na continuação de 
Cristo e dos Apóstolos, cfr. Idem, p. 668-681. 

41  S II 169-170; OC II 31. 
42  S II 168, 25-31; OC II 30 (os sublinhados pertencem a Job 29, 3-6). A sistematização desta passagem permite 

realçar o caráter propedêutico que S. Antônio atribui à pregação: 

SÍMBOLO VALOR FUNÇÃO 
Lâmpada Pregação Derrama luz sobre o entendimento 
Manteiga Compunção Lava os afetos do coração 
Pedra Cristo Derrama a graça do Espírito Santo 

 
43  S I 40, 16-17; OC I 56 (sermão do Domingo da Qüinquagésima). 
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O testemunho deste tom pedagógico é-nos dado pelo estilo, sempre exortativo, 
sempre fervoroso e orante de S. Antônio.44 As passagens que mais regularmente fazem 
regressar ao texto a vivacidade da sua voz e a concisão da sua memória, são as orações 
que pontuam, que fazem a sintaxe do sermão. No final de cada cláusula e antes dos 
temas morais (os que assim são denominados no sumário) S. Antônio entrega-se a uma 
oração que recapitula os tópicos principais do que até aí tinha desenvolvido.45 Estas 
doxologias dão-nos a pista para compreender o que o Santo pretendeu com o desenvol-
vimento de cada tema. É nelas que condensa e comunica sinteticamente o que as oscila-
ções analíticas da concordância perdem. O seu tom persuasivo e imperativo é um elo de 
união entre pregador e crente, é um elo ético-moral, já que pretende fazer participar os 
dois extremos da relação comunicativa num mesmo código de conduta, numa mesma 
semântica da ação que, até aí, o sermão aqui em análise se tinha ocupado a estabelecer e 
definir.46 Assim: 
– Em relação ao sermão as orações têm uma função sintática: permitem tornar coe-

rente a vertigem de remissões e citações. 
– Em relação ao receptor do sermão têm uma função mnemônica e semântica: ao 

mesmo tempo que reavivam os lugares principais por onde o sermão passou, ligam-
nos diretamente ao homem que escuta, pretendendo que este os assuma como o sig-
nificante da sua ação futura.47 

7.4 Antropo-gnoseologia e pregação 
A verdade não tem origem humana mas está registrada na parte nobre do homem: a 

alma. A Sagrada Escritura é o seu sinal exterior, é o registro da verdade na história da sua 
promessa e oferta, daí S. Antônio dizer que ela “ilumina e consola”, da mesma forma que 
“a doçura da pregação ilumina”.48 Mas, esta luz não brilha dentro daquele que cede à 
“tentação do diabo, que [...] introduz no espírito as trevas do mau pensamento”.49 São 
expressões como esta que, em S. Antônio, manifestam como a sua compreensão da prega-
ção se enxerta numa específica antropologia, que gira em torno do homem enquanto ser 
condenado pelo pecado mas para quem a salvação é ainda possível e constitui mesmo a 

                             
44  Veja-se este pungente texto redigido na primeira pessoa do singular “Ai! ai! Quem me dera ser como fui nos 

dias da minha mocidade, da inocência batismal e da vida pura [...]. Mas ai! ai! Infeliz de mim quando desci de 
Jerusalém, saí do segredo! Os meus filhos [os 5 sentidos corporais] tornaram-se meus ladrões. Despojaram-me e 
espancaram-me” (S II 166, 21-31; OC II 265, 4-12). 

45  No Sermão do XIII Domingo depois de Pentecostes encontramos cinco destas orações, de extensão, objetivo e 
densidade diferentes, assim distribuídas: primeira, no final do último tema da 1ª cláusula; a segunda no final do 
5º tema da segunda cláusula; a terceira no final do último tema da segunda cláusula; a quarta no fim do último 
tema da terceira cláusula; a quinta no final do último tema da terceira cláusula, que coincide com o final do 
sermão, é a mais longa de todas e está redigida na primeira pessoa do plural. Giovanni Leonardi, sistematizando 
as partes constituintes dos sermões dominicais, diz ácerca do seu 5º e último elementos “L’epilogo costituisce 
la conclusione del sermone e si esprime in una preghiera con cui si chiedono a Dio i beni esposti nel tema”  
(G. LEONARDI, “Fedeltà al testo evangelico”, in A. POPPI, Le fonti e la teologia, cit., p. 325). Sem pôr em causa 
a pertinência desta opinião parece-me que têm de ser considerados, na análise da estrutura do sermão dominical, 
os outros epílogos-pontuais, que têm as mesmas características que o final. 

46  Veja-se a densa oração com que o sermão termina (S II 191, 8-19; OC II 60). Em outra oportunidade analisarei 
a relação de cada um dos membros desta doxologia com os temas do sermão. 

47  J. LONGÈRE (La prédication médiévale, 207) interpreta a presença destas orações e doxologias nos sermões 
medievais como tendo também uma função invocativa do auxílio divino, uma vez que entendiam que é Deus 
que se dirige aos homens através dos pregadores. Evidentemente esta tese também é válida para S. Antônio, 
mas esta vertente mais pastoral não é o que aqui nos interessa. 

48  S II 154, 14-20; OC II 10. 
49  S 154-155; OC II 11. 
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única meta digna.50 É então para a salvação que a pregação deve conduzir a alma, recor-
dando ao homem a sua situação de peregrino num corpo que, dado à volubilidade, se es-
quece de Deus, mas, separado do mundo e com o auxílio da graça, reassume a memória de 
Deus.51 Mundo e memória de Deus são incompatíveis, não é possível “reinar com Deus e 
gozar com o mundo”.52 No entanto, a carne, quando a alma a compreende conveniente-
mente, não é óbice à salvação, porque por si só não chega para tolher a liberdade humana. 
A liberdade humana é entendida por S. Antônio como cognição e vontade,53 o que é ex-
presso através de uma analogia com o coração: “E assim como o teu coração fica na parte 
superior do peito, também o pensamento e a vontade devem fixar-se na glória superior”.54 
A carne, o prazer temporal, agrilhoa o homem fazendo-o esquecer-se desse imperativo 
último da sua liberdade.55 No entanto, a alma equipa o homem com as faculdades necessá-
rias à sua condução no mundo: “com a racional distinguimos o bem do mal; com a concu-
piscível desejamos o bem; com a irascível detestamos o mal”.56 Distinguir, desejar, detes-
tar, resumem o destino ético-gnosiológico do homem. 

O caminho do conhecimento exige determinação no desprezo do mundo e no auto-
domínio do corpo: “ninguém pode voltar a Jerusalém [reino de Deus] a não ser que monte 
no jumento da obediência”.57 Para S. Antônio o corpo é, sem margem para dúvidas, uma 
das raízes do pecado e do conseqüente esquecimento de Deus. A desmontagem da astúcia 
do corpo é saber que o corpo é a sede da alma e seu lugar de exílio, constitui já uma forma 
de estar no caminho para a salvação. O corpo, na sua nocividade, permite que a alma do 
homem saiba que está acima dele: “o nosso corpo, que tem de ser humilde, obediente e 
desprezível como um jumento, no qual a alma deve montar, não deve ter lugar, porque o 
lugar do homem está acima de tudo [...]. A este corpo, sarnento e enfermo devemos cor-
tar-lhe as crinas das riquezas e delícias, para que nos possa levar à cidade de Jerusalém 
como animal manso”.58 Esta anulação do corpo pelo conhecimento tem de ser acompa-
nhada, na ordem da fé, pela contrição dos pecados, e pela imitação ética, emotiva e gnosi-
ológica do homem justo.59 evitando o titubeamento da hipocrisia, que é a negatividade do 
pensamento.60 

                             
50  Salvação que só a iniciativa divina tornou possível (cfr. Pietro SCAPIN, “Capisaldi dell’antropologia antoniana”, 

in Le fonti e la Teologia, cit., p. 686-687). 
51  “A alma ferida pelo pecado, mas curada com o emplastro do Espírito Santo é conduzida à estalagem [...] sobre o 

jumento da obediência” (S II 190, 3-5; OC II 58-59). 
52  S II 157, 30; OC II 15. 
53  Para a distinção antoniana entre liberdade própria (‘egoísta’) e a liberdade de outrem (obediência e humildade), 

ver Gama CAEIRO, Introdução ao estudo, cit., p. 348 n. 75. Neste sermão S. Antônio dá-nos um exemplo do que 
seja a vontade de outrem ou alheia: “Enquanto, pois, a alma se submete à vontade alheia, então é ajudada a su-
bir [à beatitude]. De fato enquanto leva é levada” (S II 189, 30-32; OC II 58). 

 Para o pecado como manifestação da liberdade humana, ver: G. CAEIRO, ibidem, p. 383. Para o problema do 
livre-arbítrio, cfr. p. 367-371. 

54  S II 166, 1-2; OC II 25 
55  “O penitente, na verdade, tem de chorar, porque se entregou a coisas proibidas e deixou de fazer o que lhe era 

mandado” (S II 190, 2-3; OC II, 58). “...a fim de não sermos seduzidos e afastados do teu amor, e sermos capa-
zes de amar o próximo como a nós mesmos” (S II 168,16-18; OC II 29-30). 

56  S II 166, 1-3; OC II 26. Esta nomenclatura da tripartição da alma é a proposta por Isidoro (De differentiae 
verborum et rerum) e pelo De spiritu et anima (cfr. n. 71 da p. 26 das OC II). 

57  S II 190, 16-17; OC II 59. 
58  S II 190-191; OC II 59. 
59  O modelo de homem justo é Jó: “Na terra de Hus [...], habita o homem justo, observante dos conselhos do 

Senhor tal como dos seus preceitos. É simples na pureza do coração; recto (rectus) na afeição da alma; temente 
a Deus na satisfação ordenada das forças naturais (naturalium ordinata executione); fugido do mal na firmeza 
da mente (mentis soliditate)” S II 169, 12-15; OC II 31. 

60  S II 186, 26-29; OC II 54. 
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O caminhar da alma não é destituído de sobressaltos. A pregação repetidas vezes é 
apresentada como a luz que orienta este caminhar.61 A pregação tem também por função 
despertar a alma do seu sono amnésico e mantê-la acordada, obrigando-a a regressar a si 
e à verdade com o auxílio da graça divina e através da contrição do erro cometido.62 
Fica assim aberto o caminho à confissão, etapa central do caminho de regresso ao co-
nhecimento e à verdade.63 A alma e o corpo humanos estão então em condições de pra-
ticar o amor a Deus e ao próximo, finalidade ética do homem que quer conseguir a gló-
ria eterna.64 

O amor a Deus, a que a alma é reconduzida por efeito da pregação, obrigam-na a 
reconhecer, implicitamente, a sua dependência em relação a uma verdade gnosiológica e 
ética que dimana do amor divino: “Ama, portanto, o Senhor com todo o teu espírito, 
para que tudo quanto lembres, saibas ou entendas, refiras ao amor de Deus”.65 O duplo 
preceito da humildade da alma, por amor a Deus, e do despojamento do mundo, por 
amor ao próximo, constituem os planos gnosiológico e ético de uma mesma realidade 
antropológica: o homem em busca de salvação.66 

7.5 Eficácia da verdade, eficácia da pregação 
É neste contexto que, muito naturalmente, a pregação se apresenta como a veridic-

ção da doutrina e o conhecimento como a execução da verdade: para S. Antônio a ver-
dade da fé evidencia a sua eficácia ao acalmar a dor da alma invocando à confissão e à 
penitência; a pregação experimentou-se ao exortar o homem à verdade. 

Etapa propedêutica que é, a pregação tem dois limites intransponíveis, a disponibi-
lidade de quem a escuta, e por outro lado a debilidade ontológica da palavra mesma do 
pregador. 

O primeiro limite é a recusa ou resistência do destinatário, que o Santo caracteriza 
como persistência no pecado e na surdez da alma, que por isso está inexoravelmente 
condenada às trevas,67 isto é aonde não penetra nem a luz da pregação nem a transpa-
rência da fé.68 Uma ideologia da decadência moral é a crença forte e repetida que refor-
ça a doutrina da necessidade da pregação.69 Mas a eficácia da pregação mais do que 
                             
61  p. ex. S I 40, 3-20; OC I 56. Noutro passo é comparada a uma trombeta que espalha a palavra sobre a igreja ou a 

alma do crente (S II 400-405; OC II 346-353). 
62  “O caminho simboliza a graça do Espírito Santo. Por ela se difunde a luz, o conhecimento do pecado, e então o 

calor, o ardor da contrição, espalha-se sobre a terra, quer dizer faz que o mesmo pecador separe o corpo do pe-
cado, explicando-o pormenorizadamente e as suas circunstâncias” (S II 189, 12-16; OC II 57-58). É função da 
pregação arrancar a alma da sedução da carne, e conduzi-la ao desprezo do mundo (S I 40; OC I 56). 

63  Sobre a centralidade das noções sacramentais e teológicas de contrição, confissão e penitência na pregação 
antoniana ver o excelente estudo de J. LONGÈRE “Le sacrement de pénitence dans les sermons de s. Antoine” in 
A. POPPI, Le fonti e la teologia, cit., p. 559-577. 

64  “O amor liga a Deus e ao próximo” (S II 161, 21; OC II 20). 
65  S II 167, 22-24; OC II 28 (o itálico pertence a Lc. 10, 27). 
66  “O Senhor estende a linha do seu amor sobre a alma, para que ela se estenda até ao amor do próximo. Sobre 

Jesus Cristo foram firmadas as bases, que são as almas de reta intenção (purae intentionis), em que se apóia to-
da a construção das virtudes. Se a base de toda a intenção não se firmar em Cristo, a construção de toda a obra 
ameaça ruína; e aquela ruína será grande” (S II 161, 23-30; OC II 20-21). 

67  Cfr. p. ex. S II 154, 18-21; OC II 10-11. 
68  “Quantas trevas, quanta miséria se [a alma] desce de Jerusalém para Jericó [isto é, se se inclina para os bens 

temporais]”, S II 170, 10-12; OC II 44. 
69  Crença que é bem ilustrada por este passo do Sermão na Festa de S. Pedro “...a vida, a ciência e a eloqüência, 

que devem adornar o prelado: a vida pura, a ciência sã, a eloqüência expedita. Mas ai, hoje a vida é imunda, a 
ciência cega, a eloqüência muda!” (S III 138, 14-23; OC II 796). É também por os costumes estarem corrompi-
dos que o pregador deve dar mais importância à moralidade (S II 5, 13-17; OC I 761). 
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depender das palavras depende dos atos do próprio pregador, exemplo primeiro da vitó-
ria contra a decadência: “o pregador deve ser filho do saber e do conhecimento (scienti-
ae et notitiae). Deve, de fato, saber primeiro o quê, a quem e quando prega e depois em 
si mesmo deve conhecer se vive segundo aquilo que prega”.70 O pregador fala do campo 
da moral pura (saber da verdade e prática da verdade), mas a eficácia da pregação, por-
que se joga também na avaliação subjetiva feita pelo ouvinte, depende sobretudo  
da exemplaridade da vida do pregador. Assim, a prática antecede o discurso que exorte 
à prática. O pregador fala de um lugar que deve vigiar-se para ser reto:  
“A pregação deve ser sólida, isto é rica da plenitude das boas obras, propondo palavras 
verdadeiras e não falsas, não ridículas ou frívolas ou adornadas de fáleras, mas que 
levem ao pranto. [...] A pregação deve ser reta, não vá o pregador desfazer em suas 
obras o que disse no sermão. De fato perde-se a autoridade de falar (auctoritas loquen-
di), quando a palavra não é ajudada pelos atos. Deve ainda encaminhar-se a corrigir para 
que os ouvintes corrijam a sua vida ao ouvir a pregação”.71 Apesar desta expressiva 
referência às palavras a utilizar na pregação e a que estado de ânimo devem levar o 
ouvinte, não há, em S. Antônio, uma epistemologia da linguagem ou uma exposição 
sistemática do que seja a pregação. Mas, encontramos uma moral da pregação escorada 
numa reflexão sobre os valores e atos que a prática da pregação pressupõe e cujo fim e 
horizonte de expectativa é a salvação futura. 

A alma humana, entregando-se ao prazer do presente, perde a bem-aventurança no 
futuro. É exatamente virado para o futuro que, pela pregação, S. Antônio se dirige ao 
homem seu contemporâneo. A pregação, ancorada numa situação, tem o seu horizonte 
de expectativa fixado no futuro, numa almejada contrição espiritual do crente que ouve, 
porque a pregação “derrama luz sobre o entendimento do pecador” preparando-o para 
que acolha “a graça abundante do Espírito Santo e iluminado com ela no presente, tam-
bém no futuro viva com ela na glória”.72 

A voz da pregação, que, como foi visto, continua a tarefa de Cristo e dos Apóstolos, 
deve também disseminar a fé. Para os homens é essa a utilidade futura da pregação: 
“são ditosos porque vêem agora pela fé (vident per fidem) aquele em que são benditos 
todos os povos; depois vê-lo-ão na realidade (visuri per speciem) na glória celeste, e 
ouvirão: Vinde benditos de meu Pai. A esta visão e a ouvir esta voz se digne conduzir-
nos o mesmo Senhor Cristo.”.73 É importante notar esta distinção entre ver pela fé e ver 
e ouvir na realidade e associá-la à natureza mesma da pregação. Esta é do domínio da 
fé, possui um suporte insuficiente, a voz humana, para pretender criar, ou repetir, ou 
dizer uma realidade a que não acede. Reside aqui a outra grande limitação da eficácia da 
pregação, do dizer humano, que não consegue reprimir o desejo de dizer a verdade, mas 
também não consegue exprimir a antevisão resplandecente do excesso numinoso. Esta 
situação paradoxal exprime-a Antônio do seguinte modo e em linguagem escatológica: 
“se aqui o homem vir primeiro a face de Jesus Cristo de coração amargurado, qual o 
                             
70  S I 436, 20-23; OC I 574-575. Este tema da exemplaridade dos atos do pregador é recorrente na pregação 

medieval, cfr. J. LONGÈRE, La prédication médiévale, cit. 
71  S I 248, 12-27; OC I 328-329. Também Beril SMALLEY (“L’uso della Scrittura nei ‘Sermones’ di sant’An- 

tonio”, Il Santo 21, 1981, p. 15) compaginou a finalidade dos sermões e a ética dos pregadores: “I Sermones fu-
rono ideati per muovere i predicatori e esortare i loro uditori a aborrire i propri peccati, a pentirsi, a confessarsi 
e a perseverare, mentre eccitavano gli stessi predicatori a a condurre vita esemplare e a comportarsi come buoni 
confessori con i loro penitenti” (cit por G. LEONARDI, “Fedeltà al testo evangelico e alla vita”, cit., p. 339-340). 

72  S II 168, 25-31; OC II 30. 
73  S II 159, 3-6; OC II 19 (o itálico pertence a Mateus 25, 34). 
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teve na paixão, depois vê-lo-á de espírito jubiloso, o que não pode exprimir-se nem 
ocultar-se (quod nec exprimi nec reticere potest), qual o tem na bem-aventurança”.74 
Podemos ver aqui uma certa desvalorização da palavra humana, aniquilada pela autori-
dade da palavra divina onde o apelo escatológico prevalece, deixando apenas a margem 
suficiente para a pregação fazer da linguagem um meio de moralização. A verdade e a 
felicidade, o conhecimento e a moral, constituem pois o modelo de formação espiritual 
do homem interior que à pregação cabe difundir. 

Aquela visão na “claridade que excede a claridade (super excellens claritatem)” de-
fine pois o limite aonde a linguagem, conhecimento e pregação, não acedem porque está 
num exterior inapreensível que “não pode ser dito nem deixar de ser dito” (quod nec 
exprimi nec reticere potest), região paradoxal que é, ao mesmo tempo, a garantia da 
verdade do conhecimento e, como tal, também da eficácia da pregação. 

                             
74  S II 159, 3-8; OC II 17. Esta mesma doutrina da debilidade da linguagem expressa-a o santo no final do sermão 

do Domingo da Sexagésima, glosando a Segunda Epístola de S. Paulo aos Coríntios (12, 2-4) e referindo-se os 
homens continentes que usam a razão e agem a favor do próximo: “Não digo que eles sejam arrebatados no 
corpo, mas pela contemplação são arrebatados em espírito ao terceiro céu, contemplando com a subtiliza do es-
pírito a glória da Trindade. Ali escutam com o ouvido do coração o que as palavras não podem exprimir, nem 
ainda compreender o entendimento” (S I 36-37; OC I 53). 
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8 

A theologia em Santo Antônio  
e a definição agostiniana de dialectica 

 

Antônio de Lisboa vive numa época que, vista retrospectivamente, é marcada por pro- 
fundas alterações epistemológicas, nomeadamente no que diz respeito às fontes e à me- 
todologia das diversas ciências ou artes. Como é sabido, estas mudanças não deixaram 
de alterar o estatuto da própria teologia ou sacra doctrina, em cujo âmbito se situam os 
Sermones,1 que expressam também os debates do primeiro terço do séc. XIII sobre os 
conteúdos e a finalidade da ciência sagrada. É, por isso, interessante saber o que neles se 
entende ou se pressupõe acerca da Teologia, ou mesmo determinar se e como é que a 
Teologia é explicitamente conceitualizada. A teologia antoniana é aqui abordada a partir 
de duas perspectivas complementares: em primeiro lugar busca-se qual seja a definição 
antoniana de teologia, sua fonte e o seu sentido. Como se verá, esta definição é uma 
transposição da definição agostiniana de dialética, o que parece indiciar uma reação ao 
uso crescente desta arte nas discussões teológicas, e pelo próprio conteúdo dos sermões 
contesta a pretensão desta a ser um saber questionador, favorecendo-se sim a afirmação 
dos conteúdos vivenciais e morais da Escritura. Mas, como o termo theologia é de uso 
secundário, e de algum modo prolongado no uso mais abundante dos termos scientia e 
doctrina, o importante é compreender o âmbito e finalidade de dilucidação da ciência 
sagrada. Daí que o segundo tema a analisar seja precisamente o significado e contornos 
da teologia enquanto prática e enquanto ciência ou saber, que em Antônio se mostra 
sobretudo como exegese moral da Bíblia, prolongada na pregação e no desejo ativo de 
vida reta.2 Estas posições mostram que Antônio se insere, de certo modo, na reação 
antidialética dos séculos XII-XIII, uma vez que a sua precisa concepção de Theologia 
contesta o caráter metodológico da dialética e mesmo a preeminência de outras artes.  

                             
1  Edições utilizadas: 
 S = S. Antonii Patavini, O. Min., Sermones dominicales et festivi, ad fidem codicum recogniti (3 vol.). Curanti-

bus B. COSTA – L. FRASSON – I. LUISETTO – P. MARANGON, Edizioni Messaggero, Padova 1979. 
 OC = Santo António de Lisboa, Obras Completas. Sermões Dominicais e Festivos (2 vol.). Edição bilíngüe 

latim e português. Introdução, tradução e notas de Henrique Pinto REMA. Lello & Irmão ed., Porto 1987. Nas 
citações transcreve-se esta tradução. 

 Para algumas buscas terminológicas beneficiei também da excelente edição eletrônica do texto crítico latino reali-
zada por Agostinho Figueiredo Frias, no âmbito do Gabinete de Filosofia Medieval da Universidade do Porto. 

2  Esta comunicação teve o título anunciado “A teologia como scientia e como ars em S. Antônio. Sobre o trânsito 
da definição agostiniana de dialectica”, porque se pretendia discutir a concepção antoniana de Teologia partin-
do da distinção historiográfica entre “teologia monástica” e “teologia escolástica”. Mas, no decurso da investi-
gação esta distinção revelou-se algo limitadora no caso de Antônio, porque levaria a colocá-lo em um só destes 
campos. O desenvolvimento do tema anunciado pelo subtítulo mostrar-nos-á que se Antônio não olha a teologia 
como ciência questionadora e racionalizadora, também já não a vê apenas numa vertente espiritual e contempla-
tiva. Sobre as “duas teologias” medievais ver as sínteses de C. LEONARDI, “La teologia monastica” (p. 295-321) 
e F. DEL PUNTA – C. LUNA, “La teologia scolastica” (p. 323-353), in G. CAVALLO – C. LEONARDI – E. MENES-
TÒ (ed.), Lo spazio letterario del medioevo, 1. Il medioevo latino, vol. I: La produzione del testo, t. 2, Salerno 
editrice, Roma 1992. 
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O que se busca não é um fundamento racional para a fé, nem se procura uma interroga-
ção ou busca racional de Deus, a teologia é a afirmação de Deus, é norma de vida cristã, 
via de perfeição espiritual e moral. Ou seja, o horizonte doutrinal antoniano é prático e 
não epistemológico. 

8.1 Uma definição de Teologia 
Enquanto comentário bíblico, os sermões não expõem os textos escriturísticos na 

sua seqüência linear, mas fazem-no um pouco ao gosto e sob o ritmo do estilo concor-
dista das Glossas, gênero que floresceu no século XII.3 São, por isso, escassos os textos 
em que Antônio explicita a sua concepção de teologia, ela é sobretudo pervasiva e terá 
de ser depreendida da dinâmica espiritual que atravessa os Sermões, partindo de algu-
mas poucas referências dispersas que se torna necessário inter-relacionar. 

Entre todos os 77 sermões apenas há um sermo ou discurso especial (i.e. parte de 
uma das cláusulas em que os sermões se subdividem)4 dedicado explicitamente à teolo-
gia, mais concretamente aos usos da teologia, pois ataca “aqueles que abandonam a 
teologia e se dedicam a ciências lucrativas”.5 O tema da teologia surge associado às 
funções dos prelados, porque Antônio censura aqueles que por vanglória da celebridade 
transitória e ambição passam a dedicar-se às “ciências lucrativas” (como o direito canô-
nico), sem recearem a queda, e por isso esquecem a verdadeira ciência. 

Perpassa nos sermões uma valorização quase exclusiva da scientia que se contém 
nos Testamentos, aparecendo as artes numa posição instrumental e de desvalorização 
vivencial e moral, coincidente aliás com o uso raro e sempre instrumental que Antônio 
faz, por exemplo de textos naturalísticos. O conflito deve-se sobretudo ao conteúdo e 
finalidade moral de cada uma das ciências: “Todas as ciências mundanas e lucrativas 
são um Cântico velho, o cântico de Babilônia. Só a Teologia é cântico novo, que ressoa 
doce aos ouvidos de Deus e renova a alma. Ela deve ser o cântico deles, dos prelados.”6 
Esta marcada distinção entre os saberes é uma expressão da concepção antoniana de 
teologia, confinada à doutrina que se contém na sacra pagina. 

                             
3  As próprias Glossas, linear e interlinear, são a fonte secundária mais utilizada nos Sermões. Sobre as formas 

literárias dos comentários bíblicos medievais, sob as duas formas gerais da homilia e do comentário contínuo, 
ver uma síntese em G. LOBRICHON, “L’esegesi biblica. Storia di un genere letterario (VII-XIII secolo)” in G. 
CAVALLO – C. LEONARDI – E. MENESTÒ (ed.), Lo spazio letterario del medioevo, 1. Il medioevo latino, vol. I: 
La produzione del testo, t. 2 (p. 355-381), Salerno editrice, Roma 1992. Sobre o assunto ver também as p. 559-
560 do ensaio de R. BERNDT, “La théologie commme système du monde. Sur l’évolution des sommes théolo-
giques de Hugues de Saint-Victor à Saint Thomas d’Aquin”, in Revue des Sciences philosophiques et théolo-
giques, 78 (1994) 555-572. 

4  Não é improvável que cada sermão constituísse uma unidade autônoma, previamente esboçada e usada por 
Antônio, que no momento de elaboração do seu sermonário os inseriu num esquema mais amplo. O número de 
cláusulas em cada sermão é variável (entre uma e sete), e cada cláusula é composta também por um número va- 
riável de sermones. Sobre a estrutura do sermão antoniano ver Francisco da Gama CAEIRO, Santo António de 
Lisboa, vol. I Introdução ao estudo da obra antoniana, 1967, p. 190-194 (reed. INCM, Lisboa 1995); J.-G. 
BOUGEROL, “La stuttura del ‘sermo’ antoniano”, in A. POPPI (cur.), Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani, 
Edizioni Messaggero, Padova, 1982, p. 93-105; F.G. CAEIRO, Santo António de Lisboa Ed. Verbo, Lisboa 1990, 
p. 22-26. 

5  É no sermão do segundo Domingo depois da Páscoa que se pode ler este “sermo contra illos qui theologiam 
dimittunt et lucratiuis scientiis intendunt” (thematha sermonis, S. I, p. 227; OC I, p. 327), cujo desenvolvimento 
constitui o sermo 4 da cláusula 1 (S. p. 254-257 e O.C. p. 337-341). 

6  “Omnes scientiae mundanae et lucratiue sunt canticum uetus, canticum Babylonis. Sola Theologia est canticum 
nouum, in aure Dei dulce resonans et animam innovans. Haec debet esse canticum eorum, idest praelatorum” 
(S. I, 255; O.C. I, 338). 
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Tal como acontece em cada página dos Sermões acerca de todos os temas, também 
no Prólogo dos Sermões Dominicais Antônio se socorre de textos Bíblicos para explicar 
a sua intenção de autor. A quadriga de querubins, cujas asas cobrem a Arca da Aliança, 
é a imagem retirada do livro das Crônicas (I 28, 18) que fundamenta o famoso método 
de concordância das quatro leituras dominicais, porque “a quadriga de querubins inter- 
preta-se plenitude de ciência, e significa o Velho e o Novo Testamento, onde há a pleni- 
tude de toda a sabedoria; só ela dá o saber e é a única que faz os sábios”.7 Com toda a 
clareza temos aqui expressa a concepção e mesmo a definição antoniana de teologia.  
A expressão “quae sola scit scire, sola scientes facere” encontra-se mais três vezes nos 
Sermones, sempre como definição de scientia, e em concordância com o pensamento 
expresso no Prólogo dos sermões, pois se aplica à sabedoria vivencial e salvífica que 
dimana das Escrituras e é a única que faz os justos, que permite distinguir o bem do mal 
e que ensina a amar a Deus.8 

Esta definição retoma textualmente parte de uma definição de dialectica célebre 
na Idade Media, apresentada por Agostinho de Hipona no De ordine (II 13, 38), de 
fato podemos ler aí que a “ciência das ciências, a que chamam dialética, ensina a en-
sinar, ensina a aprender, nela a razão demonstra e explica a si mesma o que é, o que 
quer o que pretende. Sabe o saber, não só quer mas também pode fazer os sábios.”9 

Antônio não faz uma citação literal, razão pela qual a sua identificação terá esca- 
pado aos notáveis eruditos que realizaram a edição crítica dos Sermões, publicada em 
Pádua em 1979.10 De qualquer modo, nos Sermões não foram localizadas outras cita- 
ções do De ordine, o que permite supor que estamos perante uma citação memorizada, 
utilizada quase por evocação mecânica do termo scientia, num contexto diverso do 
agostiniano e adequado à própria intenção de Antônio. Esta expressiva definição, 
também poderia ter sido retomada de um dos inúmeros florilégios em uso na Idade 
Média, em particular pelos pregadores,11 cuja descontextualização das fórmulas mais 
ou menos lapidares admitia depois todas as liberdades de aplicação, como é aqui o 
caso. Aliás, esta definição agostiniana de dialectica, sem ser transferida para a sacra 
pagina, é recorrente nos pensadores medievais.12 Por exemplo, Rogério Bacon nas 

                             
7  “Ut ex ipso fieret quadriga cherubim, ‘quae interpretatur plenitudo scientiae, et significat Vetus ac Novum 

Testamentum’, in quo est plenitudo totius scientiae, quae sola scit scire, sola scientes facere.” (S. I, 2-3; O.C. I, 
3) sublinhado meu. 

8  Cfr. sermão XXII Dom. post Pent.: “‘super caput’, idest mentem Cherubim, idest iustorum, qui sunt pleni scien-
tia, quae sola scit scire, sola scientes facere” (S. II, 393; O.C. II, 337); e sermão In Inv. S. Crucis: “Item, discre-
tio, lignum scientiae boni et mali. Haec est uera scientia, quae sola scit scire, sola scientes facere” (S. III, 219; 
O.C. II, 898) itálicos meus. Sobre a outra ocorrência ver n. 28. 

9  “disciplina disciplinarum, quam dialecticam uocant? Haec docet docere, haec docet discere; in hac se ipsa ratio 
demonstrat atque aperit quae sit, quid uelit, quid ualeat. Scit scire, sola scientes facere non solum uult sed etiam 
potest.” De ordine II, 13, n. 38, itálicos meus. 

10  Ed. cit. na n. 1 supra. Manlio P. STOCCHI, “Aspetti letterari nei ‘Sermones’ anoniani”, in A. POPPI et al. Le fonti 
e la teologia dei sermones antoniani, Padova 1982 (p. 55-70), cfr. p. 65, onde descreve esta definição como 
uma expressão com anáfora e aliteração, dando-a como exemplo da ductilidade, segurança e prazer do uso da 
língua latina por Antônio. Todos estes atributos literários cabem neste caso à escrita agostiniana. 

11  Destes florilégios provém a grande parte das fontes citadas ou usadas por Antônio. Segundo M. P. Stocchi (art. 
cit. na n. anterior), entre estas fontes encontram-se Papias, alguns florilégios, Isidoro, as Glossas e pouco mais. 
Sobre a utilização de florilégios por S. Antônio, cfr. J. Hamesse, “L’utilisation des florilèges dans l’œuvre 
d’Antoine de Padoue. A propos de la philosophie naturelle d’Aristote”, in Congresso internacional Pensamento 
e Testemunho. 8º Centenário do nascimento de S. António, 2 vol., Universidade Católica Portuguesa – Família 
Franciscana Portuguesa, Braga 1995, vol. I, p. 111-124. 

12  Abelardo na Theologia “Summi boni”, II, prol., § 5, cit. esta definição, em defesa da dialética. 
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Summulae dialectices (Introd., § 21, p. 174) usa-a, sem a atribuir a Agostinho, numa 
redação que está mais próxima da usada por Antônio.13 Tudo indica que existe um 
intermediário comum a ambos, e que seria interessante poder localizar, para determi- 
nar se a aplicação da definição de dialectica à sacra pagina é uma originalidade de 
Antônio.14 

Mas, voltemos à questão da concepção antoniana de Teologia. Poderá ter algum 
significado a utilização de uma conhecida definição de dialética aplicando-a à teolo- 
gia? Poderemos ver aqui indícios de uma tentativa de síntese disciplinar? Creio, desde 
já, que não, porque nada nos Sermões vai no sentido da valorização metodológica das  
ciências do triuium e do quadriuium. Tudo indica que Antônio use propositadamente 
na sua definição de teologia aquela célebre definição de dialética não como sinal da 
aprovação desta arte como método teológico, mas precisamente como reação contra a 
crescente utilização da lógica e da filosofia na fundamentação da fé, mostrando que 
esta assimilação é inútil, pois a súmula do saber está já e apenas patente na sacra 
pagina. Se a natureza da definição antoniana que estamos a analisar, parece indicar 
uma abertura da teologia à dialética e, desde logo, à discussão conceitual e à questio- 
nação racional dos conteúdos da fé, já os próprios sermões não confirmam esta ten-
dência. Apesar de se encontrarem alguns indícios desta abertura nos Sermões,15 eles 
mantêm-se nos estritos limites textuais da Bíblia,16 orientando-se para uma finalidade 
formativa e catequética, sem alargar o campo da teologia à discussão dos dogmas, ou 
à especulação conceitual sobre a revelação ou a unidade divina, e onde muito menos 
se encontra uma sistematização ou discussão de doutrinas teológicas do seu tempo.17 
Apenas um exemplo: se procurarmos entre as mais de 6.000 citações bíblicas feitas 

                             
13  “Dialectica est ars artium, scientia scientiarum, quae sola scit scire, sola scientes facere, ex qua omnis sine qua 

nulla”, Roger Bacon, Summulae dialectices (Introd., § 21, p. 174), Ed. de Alain de LIBERA “Les Summulae dia-
lectices de Roger Bacon. I-II. De Termino, de enuntiatione”, in Archives d’histoire doctrinale et littéraire du 
Moyen Age, 53 (1986) 139-289, cfr. p. 174. Sobre esta e outras definições e mesmo sobre a fortuna e os contor-
nos do ensino e do uso da dialética na Idade Média ver Alfonso MAIERU, “La dialettica”, in G. CAVALLO – C. 
LEONARDI – E. MENESTO (ed.), Lo spazio letterario del medioevo, 1. Il medioevo latino, vol. I: La produzione 
del testo, t. 2 (p. 273-294), Salerno editrice, Roma 1992. 

14  Por exemplo Berengário de Tours (séc. XI), um dos primeiros teólogos a apropriar-se positivamente da dialéti-
ca, dá uma definição de dialética em parte semelhante ao de Antônio em parte ao de Bacon (cfr. J. JOLIVET, “La 
philosophie médiévale en occident”, in Histoire de la philosophie vol. I, Enc. de la Pléiade, Paris 1969, p. 
1276). Sobre Berengário e a dialética ver também A. de LIBERA, A filosofia medieval, Ed. Loyola, São Paulo 
1998, p. 291-294 (orig.: La philosophie médiévale, Paris 1993, p. 289-293). 

15  Por ex. o uso de algumas “quaestiones” das Sententiae de Pedro Lombardo (ver a propósito a comunicação de 
Bernardino MARQUES a este Congresso), e de uma ou outra ocorrência da técnica escolástica da “lectio” (ver 
comunicação de Agostinho Frias). 

16  A. MATTIOLI, “Bibbia e teologia. La teologia dei ‘sermones’ basata sulla sola Bibbia”, in Il Santo 25 (1985) 
251-305, e também L. ELDERS “La théologie morale des ‘Sermones dominicales et festivi’ de saint Antoine”, in 
A. POPPI (cura) Le fonti e la teologia dei sermoni antoniani, Ed. Messaggero, Padova 1982, p. 607-624. 

17  Também não seria legítimo esperar tal dinâmica da sermonística antoniana, pois, nem mesmo nos sermões 
universitários, por vezes proferidos por eminentes teólogos, se encontram estas sistematizações. Como diz L.-J. 
BATAILLON, “les prédicateurs ne se livraient que rarement à la polémique et se limitaient en géneral à leur vrai 
office: annoncer la parole de Dieu. C’est lá que réside leur véritable intêret. Il y aurait toute une théologie, à vi-
sée pastorale, à tirer de ces prédications”, cfr. p. 169 in Louis-Jacques BATAILLON, “Les crises de ’Université de 
Paris d’aprés les sermons universitaires”, in Die Auseinandersetzungen an der Pariseer Universität im XIII. 
Jahrhundert (Miscellanea Mediaevalia 10), Walter DE GRUYTER, Berlin- New York, 1976, p. 155-169 (estudo 
agora reeditado em L.-J. BATAILLON, La prédication au XIIIe siècle en France et Italie, Variorum, Aldershot 
1993, estudo VIII). 
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nos sermões,18 não encontramos qualquer referência à metafísica do Exodo (“Eu sou 
aquele que é” Exodo, 3, 14) que suscitou as mais profundas e técnicas interpretações 
teológicas, nomeadamente ao longo do séc. XIII.19 

Nada parece menos presente em Antônio que uma intenção de racionalização e 
logicização da fé. Bem pelo contrário, enquanto a definição de dialética de Agostinho, 
pretende acentuar o caráter metodológico e propedêutico da rainha das artes do  
triuium, a definição antoniana de Teologia pretende, pelo contrário, vanificar as ciên- 
cias profanas, mostrando a sua irrelevância para a edificação e salvação do Homem, 
objetivo último e único dos Sermões. Na esteira do Agostinho do De doctrina chris- 
tiana, essas ciências profanas apenas são úteis e utilizadas para a dilucidação do sen- 
tido dos textos Bíblicos, e não em si mesmas. Daí a expressão antoniana: “do texto 
das páginas divinas emana a sabedoria sagrada (sacer intellectus); e como o ouro está 
acima de todos os metais, assim a sabedoria (intellectus) sobressai a todas as ciências. 
De fato não conhece as letras quem ignora as letras [sagradas]”.20 Está aqui bem ex- 
pressa aquela equivalência entre doctrina sacra e theologia, que indicia a dupla ver- 
tente da teologia como Sagrada escritura e como doutrina sagrada. Também S. Boa- 
ventura, confrade de Antônio, viria a expressar essa coincidência logo no início do 
Breviloquium como fundamento para a autoridade do teólogo, impregnado de escritu- 
ra e de fé, poder falar de Deus.21 

A concepção da Sagrada Escritura, enquanto livro revelado onde reside todo o sa- 
ber é uma idéia corrente na Idade Média,22 de que são exemplo influente Jerônimo, 
Agostinho, Gregório Magno, Hugo de S. Vítor,23 Roberto Grossatesta,24 para citar 

                             
18  As citações diretas e indiretas, implícitas e explícitas, são cerca de 3700 do Velho Testamento e 2400 do Novo 

(cfr. H.P. REMA “Introdução”, in O.C., p. LXIV). Sobre as citações bíblicas ver as p. 300-304 do ensaio de  
C. LEONARDI, “Il Vangelo di Francesco e la Bibbia di Antonio”, in A. POPPI (cur.), Le fonti e la teologia dei 
sermoni antoniani, Edizioni Messaggero, Padova, 1982, p. 300-318. 

19  A. de LIBERA – E. Zum BRUNN (dir.) Celui qui est  interprétations juives et chrétiennes d’Exode 3, 14. Ed. du 
Cerf, Paris 1986. Para um quadro mais amplo da questão teológica na Idade Média ver: Elisabeth GÖSSMANN, 
Foi et connaissance de Dieu au moyen âge (coll. Histoire des dogmes), trad. E. PFIRRMANN, ed. du Cerf, Paris 
1974. 

20  “ex textu diuinae paginae sacer intellectus elicitur. Quia sicut aurum ceteris metallis, sic omni scientiae supere-
minet intellectus; litteras enim nescit, qui sacras non nouit” Prol. (S. I, 1; O.C. I, 1). 

21  Ao comentar Ef. 3, 14-19 diz S. Boaventura no início do prólogo: “in hoc verbo aperit sacrae Scripturae, quae 
theologia dicitur” (Breviloquium, in Opera Omnia, t. 5 p. 206, ed. Quaracchi 1891), para no final deste prólogo 
referir já a teologia como discurso sobre Deus: “Quia vero theologia sermo est de Deo et de primo principio” 
(Idem, p. 208b). Aimé SOLIGNAC (na col. 479 do art. “Theologie”, in Dictionaire de Spiritualité, t. 15, Paris 
1990, col. 463-487) que cita estes passos, diz ainda sobre o Breviloquium: “Le début de la pars I donne le plan 
de l’ouvrage en sept points [...]. Or on y trouve à quelques lignes d’intervalle ces deux formules: ‘sacra doctri-
na, videlicet theologia’; ‘sacra Scriptura sive theologia’. Il y a donc ici encore un glissement spontané de la 
théologie comme Écriture à la théologie como science sacrée. Ce glissement, dans son incohérence apparente 
est révélateur: pour Bonaventure (et ses prédécesseurs franciscains) comme pour les Péres, c’est parce qu’il étu-
die l’Écriture, avec toutes les resources de son inteligence mais dans la foi, que le ‘théologien’ est habilité à par-
ler de Dieu”. 

22  Cfr. G. LOBRICHON, “Gli usi della Bibbia”, art. cit. na n. 25, p. 534-8. 
23  “...sed in sacra pagina excellentior ualde est rerum significatio quam uocum: quia hanc usus instituit, illam 

natura dictauit. Haec hominum uox est, illa Dei ad homines”, HUGO DE SANCTO VICTORE, De scripturis et 
scriptoribus, XIV; PL 175, c. 20D-21A. 

24  “Continet in se haec scriptura totum quod continet natura, quia post mundi creationem non est nove speciei seu 
nature adieccio. Continet etiam totum quod est supra naturam, quod videlicet est nostrae reparacionis et futurae 
glorificationis. Continet etiam totum moralitatem et totam scientiam”, ROBERTUS GROSSATESTE, Hexaëmeron  
I 4, 1, ed. R.C. DALES – S. GIEBEN, British Academy-OUP, London 1982, p. 54 (cit. por G. LOBRICHON no art. 
cit. n. 25). 
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apenas alguns que expressaram essa idéia de um modo incisivo, idéia que Antônio 
compartilhou com entusiasmo quando considera as Escrituras “espelho da doutrina 
sagrada”25 recusando qualquer relatividade, erro ou falibilidade das Escrituras.26 Posi-
ção bem resumida na injunção: “Lê nesta escritura da verdade, estuda neste livro”,27 
ou naquela outra condenatória da vã curiosidade de andar a rebuscar o saber nos li-
vros, fadiga que nunca permite chegar à verdadeira ciência: “não te dirijas às diversas 
flores das palavras, aos diversos opúsculos de livros, nem deixes uma flor e vás a 
outra, como fazem os enfastiados, que andam sempre a revolver livros, a examinar 
sermões, a pesar muito as palavras e não chegam nunca à ciência; antes apanha dum 
só o que precises, e coloca-o no cortiço da tua memória”.28 

Esta absolutização da Sacra pagina e por conseqüência da theologia ou scientia 
que dela decorre, é também bem vincada no exórdio do sermão do Segundo Domingo 
da Quaresma onde Antônio repete a sua definição de teologia, mas precisando agora 
os seus fins: “As duas tábuas designam a ciência de cada um dos Testamentos, a única 
capaz de saber e de fazer sábios; só esta ciência ensina a amar a Deus, a desprezar o 
mundo, a sujeitar a carne. O pregador deve ensinar estas coisas aos filhos de Israel”.29 
É aqui precisamente que os Sermões encontram a sua própria justificação teológica: a 
sua finalidade é explicar a revelação, tornando os preceitos da Escritura um guia de 
vida para a regeneração do homem. Estamos perante uma teologia de cunho exegéti-
co-pastoral que dispensa e subsume a dialética, pois a autoria divina da Sagrada Escri-
tura, fundamenta o rigor do próprio saber teológico e da retidão da conduta moral, 
próprios do pregador justo. Daí que a pregação surja com uma finalidade comum à 
própria teologia: a salvação e a bem-aventurança no dia do juízo final.30 

Portanto, ao caracterizar a teologia usando uma definição de dialética, Antônio 
está a contestar os méritos desta e a rejeitar a adoção da discussão racional, por des-
necessária, no campo da ciência divina.31 

                             
25  Cfr. Dom. V post Pas. (S. I, 341; O.C. I 449). 
26  Uma curiosa discussão da infalibilidade da palavra bíblica, mesmo contra as aparências e a tradição, encontra-se 

no sermão do IIº Domingo do Advento, onde Antônio condena como herética a posição dos que defendem que 
João morreu antes do regresso dos discípulos, porque, como Deus mandou que eles lhe fossem contar o que se 
passara (Mateus 11, 4) e porque Deus nunca manda o impossível, ele estava vivo, única forma de não haver 
contradição, “Dominus enim semper possibile praecipit”. Mas Antônio não esclarece se é possível porque Deus 
o ordena, ou se é a vontade de Deus que é naturalmente limitada não podendo ordenar o impossível (O.C., I  
p. 449). Sobre os fundamentos da autoridade literária e doutrinal da bíblia na Idade Média ver G. LOBRICHON, 
“Gli usi della Bibbia”, in G. CAVALLO – C. LEONARDI – E. MENESTÒ (ed.), Lo spazio letterario del medioevo, 
1. Il medioevo latino, vol. I: La produzione del testo, t. 1 (p. 523-562), Salerno editrice, Roma 1992. 

27  “In hac scriptura veritatis lege; in hoc libro stude” in Festo S. Stephani Protom. (S. III 19; O.C. II 639). 
28  “non intendas ad diuersos uerborum flores, ad diversa librorum opuscula; neque dimittas unum florem et uadas 

ad alium, ut faciunt fastidiosi, qui semper libros reuolunt, sermones examinant, uerba praeponderant, et nun-
quam ad scientiam perueniunt; sed collige ex uno quo indiges et repone in alueari tuae memoriae”, in Dom. XI 
post Pent. (S. II, 74; O.C. I, 857). 

29  “In duabus tabulis utriusque Testamenti scientia designatur, quae sola scit scire, sola scientes facere; haec est 
sola scientia, quae Deum docet deligere, mundum contemnere, carnem subicere”, in Dom. II Quadrag. (S. I, 86; 
O.C. I, 118). 

30  Sobre a finalidade da pregação em Antônio, ver: J.F. MEIRINHOS, “Da gnosiologia à moral. Pragmática da 
pregação em Sto. Antônio de Lisboa”, in Mediaevalia. Textos e estudos 2 (1992) 69-90. 

31  Os sentidos da polêmica e os protagonistas da resistência à adoção da dialética na teologia nos séculos XII-XIII 
são apresentados em notáveis páginas de M.D. CHENU, La théologie comme science au XIIIe siècle (Biblio-
thèque thomiste 33), J. Vrin, Paris, 1969 3ª ed. (p. 26-32). Ver também M.D. CHENU, La théologie au XIIe 
siècle (Études de Philosophie médiévale 45), J. Vrin, Paris 1976 3ª ed., sobretudo os cap. IV, X, XI, XV. 
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O termo theologia é em Antônio, como na sua época, de uso muito raro,32 mas a sua 
concepção é prolongada em dois termos afins: doctrina e scientia. Não se podendo aqui 
prolongar esta análise, convém notar que o uso de doctrina, que se inspira sobretudo em 
Gregório Magno e na Glossa Ordinária, remete para o conteúdo das escrituras enquanto 
verdade de Cristo e apostólica,33 ou designa o que o pregador derrama sobre os pecado-
res, para que lhes sirva de regra de ação.34 O termo scientia, também de uso abundante, 
tem significados similares: o conteúdo doutrinal de cada um ou de ambos os Testamen-
tos,35 que Cristo é ou possui de modo eminente,36 também designa o saber da escritura 
necessário ao pregador, que o não pode contaminar ou delapidar com uma vida de peca-
do.37 Em alguns destes casos, cada um dos termos scientia e doctrina é mesmo usado 
para explicar o outro: a verdadeira scientia e verdadeira doctrina têm em geral sentidos 
coincidentes com o conceito de theologia. 

8.2 A pregação como mediação teológica 
Retomando textualmente o comentário da Glossa Ordinária sobre Jó (31,35-37), 

Antônio repete: “[o Pai] vindo operar a nossa redenção, compôs para nós o Novo Tes-
tamento; e um dia será autor do juízo aquele que agora é autor do livro, para que então 
exija rigorosamente o que [agora e no livro] manda mansamente.”38 Palavras que 
tinham sido preparadas pela citação da interpretação da Glossa Interlinear sobre outra 
passagem do mesmo Livro de Jó (31, 5-6): “Nos seus preceitos reconhecemos o que 
temos menos em nossa vida.”39 Isto é, se Cristo ordena algo é porque há algo que nas 
criaturas livres está em defeito, o Testamento é esse livro onde o crente encontra tudo 
o que lhe falta. 

Mais do que pretender uma busca especulativa de Deus, Antônio proclama de 
Deus e as Escrituras como meio de regresso a ele. Por isso, já não estamos só perante 
uma teologia monástica, de aperfeiçoamento espiritual pessoal do monge isolado na 
sua comunidade, estamos perante a abertura a outra coisa, à transformação da teologia 
numa via de perfeição pública ou inter-subjectiva, numa experiência moral. O texto 
bíblico, é uma auctoritas cuja unidade e coerência é continuamente reiterada, onde 
Antônio encontra normas de vida reta: “Nas rodas do Velho e do Novo Testamento 
está o espírito da vida, isto é o intelecto espiritual, vivificante da alma”.40 Daí se se-
                             
32  As ocorrências detectadas já foram referidas atrás: três no II Domingo depois da Páscoa (cfr. notas 7 e 8) e uma 

no IX Dom. depois de Pent (cfr. n. 28). 
33  Cito apenas na ed. O.C.: vol. I ver p.: 24, 34, 145, 218, 237, 258, 284, 304, 331, 418, 440-50, 575, 594, 613-14, 

676, 677, 723, 781, 786-7, vol. II: 30, 365, 446, 645, 739, 867, 875. 
34  O.C.: vol. I ver p.: 56, 118, 126, 509, 531 (2 vezes), 575, 657, 723, 776, 821, 822, 875, 956, vol. II: 30, 224, 

336, 571, 687. 
35  O.C.: vol. I ver p.: 11, 118, 337, 338, 514, 560, 635 (4 vezes), 676, 711, 810, vol. II: 289, 337, 380. 
36  O.C.: vol. I ver p.: 238, 439, 484, vol. II: 155, 660, 661, 728. 
37  O.C.: vol. I ver p.: 11, 69, 337, 574-5, 621-9, 759, 760-2, 811, vol. II: 280. O termo scientia é também inúmeras 

vezes aplicado às ciências profanas. 
38  “Qui, ueniens ad nostram redemptionem, nobis Novum Testamentum condidit, eritque quandoque auctor iudicii 

qui nunc est conditor libri, ut tunc districtus exigat, quod mansuetus iubet.” Dom. XIV post Pent. (S. II, 196; 
O.C. II, p. 65). 

39  “et in cuius preaceptis agnoscimus quid in nostra uita minus habemus.” Dom. XIV post Pent. (S. II, 196; O.C. II, 
p. 65). 

40  “In rotis Veteris et noui Testementi est spiritus uitae, idest spiritualis intellectus, animam uiuificans.” Dom. IX 
post Pent. (S. I, 21-22; O.C. II, 783). Trata-se de uma interpretação do Gen 1, 11 (O espírito do Senhor era le-
vado por cima das águas), evocado em 2 Cor 3,6 (O espírito, porém é que vivifica) e Ez 1, 20 (O espírito da vi-
da estava nas rodas). 
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gue que o princípio orientador da sua exegese é a salvação e a graça, não é a funda-
mentação racional de verdade da fé. Por outro lado, o conhecimento da Escritura não 
se basta a si mesmo, é preciso integrá-lo num modo de vida exigente devotado ao 
outro, pelo menos no que ao prelado diz respeito, como o mostra pela enumeração dos 
“sete predicados necessários ao prelado da Igreja, que são: pureza de vida, ciência da 
divina Escritura, eloqüência de língua, perseverança de oração, misericórdia para com 
os pobres, disciplina para com os súbditos, cuidado solícito pelo povo que lhe foi 
confiado.”41 

Para compreender melhor o que aqui é apenas apontado, relembremos o famoso 
bilhete dirigido no final de 1223 por Francisco de Assis a Antônio de Lisboa: “A frei 
Antônio, meu Bispo,42 frei Francisco envia saudações. Apraz-me que ensines Teolo-
gia aos frades, contanto que por tal estudo não extingas o espírito da oração e devo-
ção, como está contido na Regra.”43 Como escreveu C. Leonardi “Il primato della vita 
cristiana cioè della vita di unione a Dio viene infati qui affermato di fronte alla dichia-
rata strumentalità dello studio teologico, e dunque dello stesso studio della Bibbia.”44 
Os sermões obedecem estritamente a este desiderato, tanto na sua estrutura e forma 
como no seu conteúdo.45 São mesmo um exemplo de ensino teológico através da exe-
gese e da oração, se repararmos na importância retórica e doutrinal que as doxologias 
desempenham no final de cada sermo.46 Exegese, teologia, moral e pregação constitu-
em quatro faces sobrepostas e indissociáveis dos Sermões e é nas mútuas linhas de 
contágio que eles ganharão em ser compreendidos. O âmbito da construção teológica 
antoniana não é só contemplativo e sobretudo não é especulativo, é eminentemente 
prático. 

Faltaria agora analisar porque é que aos olhos de Antônio a Theologia é necessá- 
ria e útil. Resulta de uma necessidade racional, ou é apenas o resultado de um pré-
conhecimento baseado na fé? O peso normativista dos sermões assenta, num profundo 
pessimismo sociológico, numa ideologia da decadência moral, facilmente constatável 
no que Antônio diz sobre os prelados, os príncipes, os pecadores, os juristas, etc. e na 
muito negativa apreciação dos costumes públicos ou privados, laicos ou religiosos, do 
seu tempo, vistos como decadentes e depravadores da essência humana. É precisa- 
mente neste contexto que a pregação se justifica, mas para transportar uma mensagem 
de optimismo antropológico, pois toda a regeneração é possível ao homem quando 

                             
41  “in quibus septem notantur praelato Ecclesiae necessaria: uitae scilicet munditia, diuinae Scripturae scientia, 

linguae eloquentiae, orationis instantia, circa pauperes misericordia, circa subditos disciplina, populi sibi 
commissi cura sollicita.” II Dom. post Pascha (S. I, 226; O.C. I, 337), sublinhado meu. 

42  “O termo Episcopus, usado por S. Francisco, assume o significado etimológico de visitador, pregador itinerante, 
coadjutor dos pastores e mestres do povo de Deus”, H.P. REMA, “Introdução” às Obras Completas, p. XXVI, n. 
41, remetendo para E. FRANCESCHINI, “L’aspetto letterario dei Sermones di Antonio di Padova”, in Il Santo, 3 
(1963) p. 157. 

43  FRANÇOIS D’ASSIS, Écrits (Sources chrétiennes 285) Ed. du Cerf, Paris 1981, p. 268; a trad. citada é de H.P. 
REMA, “Introdução” às Obras Completas, p. XXVI. Uma discussão sobre o sentido, autenticidade e versões 
desta carta pode ler-se nas p. 811-813 de T. LOMBARDI, “Sant’Antonio di Padova maestro di teologia a Bolo-
gna. Il problema degli studi agli inizi de’Ordine francescano”, in A. POPPI (cura) Le fonti e la teologia dei ser-
moni antoniani, Ed. Messaggero, Padova 1982, p. 797-819. 

44  C. LEONARDI, “Il Vangelo di Francesco e la Bibbia di Antonio”, art. cit. p. 302. 
45  Ver a propósito art. cit. de C. Leonardi. 
46  cfr. J.F. MEIRINHOS, “Da gnoseologia à moral...”, art. cit., p. 82-84. 
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segue os preceitos dados pela sabedoria sagrada que a Bíblia encerra.47 A recondução 
dos crentes ao sentido vivencial da Bíblia (“onde reside a plenitude de toda a sabedo- 
ria; [pois] só ela dá o saber e é a única que faz os sábios”), é a função do pregador, 
que Antônio a cada passo dos sermões relembra. 

* 
A teologia, em Antônio, não deve ser entendida como ciência do conhecimento 

especulativo do divino, mas sobretudo como apreensão da doutrina bíblica, que tem 
no seu centro uma antropologia moral, centrada na dilucidação da condição intermé- 
dia humana entre a miséria do pecado e a riqueza da salvação. Neste âmbito, a com-
preensão do sentido da Bíblia, ou seja a Teologia, orienta o homem, segundo Antônio 
com a indispensável e necessária mediação da pregação, “dada a situação do mundo 
presente”, e é, por isso, “a lua da doutrina que ilumina o presente exílio”.48 

Como inúmeros estudiosos têm afirmado, encontramos em Antônio uma teologia 
simbolista que prefere a força das imagens e das advertências, à teorização concep- 
tual, aliás considerada desnecessária porque na Bíblia, na sacra pagina, reside tudo o 
que há a saber, e se o seu conteúdo não é sabido de imediato por todos tal não ocorre 
por insuficiência do texto, mas porque o entendimento humano está obnubilado pelos 
apelos do corpo, do mundo. Nos Sermones trata-se portanto de ensinar a usar o texto 
bíblico com uma finalidade pastoral, para regressar à promessa de salvação, e não de 
dilucidar obscuridades teóricas ou de discutir por pura vaidade intelectual. Daí o sen- 
tido reativo da insinuação da definição de dialética no conceito de theologia, com a 
qual se pretende mostrar que é nesta que reside em definitivo todo o saber, porque 
oferece a orientação para o conhecimento de Deus e do mundo e para a ação humana. 

                             
47  “As portas do inferno são os cinco sentidos do corpo. Por eles é levada a alma pecadora a desejar estas coisas 

inferiores [...] também a falaz concupiscência da carne transporta, através dos sentidos do corpo, a alma para es-
tas coisas inferiores. Mas se for edificada sobre o amor de Cristo, não poderão prevalecer contra ela.” (S. III 
128; O.C. II, 783). 

48  S. II, 22; O.C. I, 784. 
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Petrus Hispanus Portugalensis?  
Elementos para uma diferenciação de autores 

 

Segundo a tradição e a historiografia Pedro Hispano Portugalense distinguiu-se na 
filosofia e na ciência médica, mas também na vida acadêmica, política e eclesiástica. 
Embora este percurso de vida faça dele um dos vultos mais destacados do século XIII, o 
conhecimento da sua biografia está obscurecida por estranhas lacunas e também são 
inúmeras as perplexidades suscitadas pela comparação das obras que lhe são atribuídas. 
Conservam-se hoje cerca de 450 manuscritos com pelo menos 37 obras diferentes atri-
buídas a Petrus Hispanus, para além de se conhecerem referências a outras seis obras 
hoje perdidas. Também é muito lacunar o conhecimento desse corpus de grande diver-
sidade temática, que abrange uma boa parte do campo científico medieval: lógica e 
filosofia, teologia e mística, zoologia e biologia, medicina e alquimia, para além de 
textos perdidos sobre a matemática, a física, a embriogênese e a cosmologia. Pelos da-
dos biográficos documentados e conhecidos deveria concluir-se que esta extensa obra 
teria sido quase toda escrita entre 1230/5 e 1250. Contudo, se olharmos para o conteúdo 
e para as orientações filosóficas de cada uma dessas obras, surgem imediatamente dúvi-
das sobre se todas teriam sido escritas por um só, ou por vários Pedros Hispanos. 

Em testemunhos de alguns contemporâneos de João XXI podemos ler apreciações 
muito negativas da sua personalidade, mas os historiadores eclesiásticos sempre procu-
raram engrandecer a estatura intelectual deste papa, baseando-se em todas as referências 
a Petrus Hispanus, com quem é identificado, por mais vagas e lendárias que fossem, 
sem submeter estas fontes à uma crítica de validade. Tendo como ponto de partida essas 
reconstituições biográficas também a historiografia filosófica mais recente, com algu-
mas exceções apressadamente rebatidas, praticou uma leitura concordista entre as obras 
que lhe são atribuídas, realçando semelhanças por vezes apenas superficiais, com o 
objetivo de conciliar em um único autor aquela multiplicidade de obras e orientações. 

Apesar deste esforço “concordista” uma análise mais detalhada do “puzzle” Pedro 
Hispano mostra como esta leitura tem sido construída sobre uma sucessão de hipóteses, 
que passaram a ser tomadas como certeza pelo autor ou autores seguintes. Talvez por 
isso, o dossier Pedro Hispano é excessivamente complexo e lacunar, o que justifica uma 
outra abordagem do problema, que assente num princípio da não identidade de autor 
entre os vários grupos de obras que lhe são atribuídas e que analise as diferenças entre 
os vários personagens que parecem emergir da documentação até agora tida como tes-
temunho de identidade entre Pedro Hispano e João XXI.1 Seguindo estas orientações 

                             
1  Tive oportunidade de apresentar alguns aspectos da hipótese da multiplicidade de autores em 1992 no Seminá-

rio de Filosofia Medievale de Alfonso MAIERÙ, de quem recebi profícuas orientações metodológicas que me 
incentivaram a prosseguir a investigação deste problema histórico-filosófico. Também tive oportunidade de ex-
por esta hipótese na cátedra de Filosofia Medieval de Mário A.S. de CARVALHO na Universidade de Coimbra 
em 1994. 
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neste breve contributo abordar-se-á de uma forma sintética e problematizadora a vida, 
obra e pensamento de Pedro(s) Hispano(s). Assim, no § 1 são analisados os elementos 
biográficos documentados, que em verdade contrariam ou são menos peremptórios que 
muitas das interpretações e hipóteses tradicionais que deles têm sido feitas e que admi-
tem a hipótese de estarmos perante vários e não um Pedro Hispano único. No § 2 carac-
terizam-se as obras, sua influência, e orientações filosóficas, elementos que atestam 
como também é problemática a tese do autor único. De acordo com esses indícios e com 
o intuito de simplificar e resolver a “questão Pedro Hispano”, propõe-se numa breve 
conclusão a distinção entre três personagens: Petrus Hispanus O.P., Petrus Hispanus 
portugalensis, Petrus Hispanus medicus. Apenas este último poderia ser identificado 
com o Petrus Juliani que veio a ser papa com o nome de Johannes XXI. 

9.1 O problema biográfico 
A 20 de maio de 1277 morria em Viterbo o papa João XXI, cujo nome secular era 

Petrus Juliani, vitimado pela queda acidental do teto dos aposentos que, segundo a tra-
dição, mandara edificar no palácio papal para aí se poder dedicar com calma aos assun-
tos científicos que desde sempre o haviam interessado. Esta morte súbita provocou uma 
forte impressão no imaginário medieval, que a interpretou de múltiplas maneiras, uns 
viram-na como um castigo para a conduta reprovável do papa, outros lamentaram o 
prejuízo que adveio para a cristandade com a interrupção de um papado promissor.2 
Estes primeiros cronistas coincidem em considerar João XXI um homem de ciência, que 
nasceu em Lisboa e que o seu nome secular era Petrus Juliani. Se não restam dúvidas 
quanto a estes fatos, muitos outros marcos biográficos estão por determinar: data de 
nascimento, origens familiares, formação acadêmica, universidades e faculdades onde 
estudou ou ensinou, identificação dos protetores pontifícios, percurso eclesiástico e na 
cúria papal, etc. Por outro lado, nenhum documento coetâneo estabelece ou permite 
estabelecer de modo inquestionável a ligação entre o Pedro Hispano lógico, o Pedro 
Hispano médico em Siena, o mestre Pedro Julião porta-voz do rei Afonso III de Portu-
gal e deão da Sé de Lisboa. Apenas parece incontestável que o deão e mestre das esco-
las de Lisboa, bispo eleito de Braga e cardeal de Túsculo foi o papa João XXI. A asso-
ciação do papa com o lógico e filósofo ou com o médico de Siena é plausível mas indo-
cumentada, para além de duvidosa se tivermos em conta o conteúdo das obras a concili-
ar. O melhor argumento para a tese do “personagem único” é a não existência de con-
tradições cronológicas flagrantes entre os fatos conhecidos, mas também não podemos 
esquecer que dos séculos XII e XIII se conhecem ainda mal outros sete ou oito persona-
gens diferentes, quer espanhóis quer portugueses, com o nome Petrus Hispanus e aos 
quais poderiam caber algumas das obras ou fatos documentados.3 

                             
2  Sobre estes múltiplos testemunhos, ver Paolo ROSSI, “Pietro Ispano nel giudizio dei cronisti contemporanei”, in 

Estudos Italianos em Portugal, 14-15 (1955-56) 4-17, ou João FERREIRA, “Importância histórico-filosófica de 
Pedro Hispano no contexto da Escolástica”, in Leopoldianum, 11 (1984) 99-110 (cfr. 99-100 e notas). O papado 
de João XXI foi geralmente visto de forma pouco favorável, para um exemplo recente ver: A. FLICHE, “Un pape 
portugais: Jean XXI (1276-1277)”, in Congresso do mundo português, vol. II (p. 663-674) Lisboa 1940. 

3  Sobre os homônimos de Pedro Hispano, ver as p. 6-7 do artigo de ROSSI (cit. nota anterior) e o estudo de J. M. 
da Cruz PONTES, “A propos d’un centenaire. Une nouvelle monographie sur Petrus Hispanus Portugalensis, le 
pape Jean XXI (†1277) est-elle nécessaire?”, in Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale, 44 (1977) 
220-230. 
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Uma vez que também faltam outras informações seguras, conhecer a data de nasci-
mento de Pedro tem sido considerado um ponto de partida sólido para a reconstituição 
da sua vida e para estabelecer uma cronologia das obras. Como não existem elementos 
seguros que permitam fixá-la, tem-se recorrido à formulação de hipóteses, nem sempre 
assentes em fatos comprovados. Nos estudos que antecederam a edição crítica do Trac-
tatus ou Summulae logicales, a mais famosa e difundida das obras atribuídas a um Pe-
dro Hispano, Lambert M. de Rijk carreou abundantes elementos novos, o mais impor-
tante dos quais era a datação de um comentário a essa obra realizado em Toulouse por 
mestre Guillelmus Arnaldi entre 1235-1244, daí se deduzindo que o Tractatus tinha sido 
escrito alguns anos antes.4 Assim, de Rijk situou a composição da obra na década de 
1230 e logicamente retrodatou o nascimento de Pedro Hispano para cerca de 1205,5 
revendo assim todas as cronologias que habitualmente situavam o nascimento de Pedro 
por volta de 1220. Esta “antecipação” do nascimento de Petrus Hispanus era fundamen-
tal para poder integrá-lo no curso de vida testemunhado por inúmeros documentos des-
cobertos em Siena e em Portugal, os quais atestam fatos posteriores a 1245 e no contex-
to dos quais não cabe a redação do Tractatus, que, portanto, deveria ter ocorrido antes. 
Mas, recentemente R.-A. Gauthier mostrou no prefácio à edição do comentário de To-
más de Aquino sobre o Peri hermeneias que o comentário de Arnaldi ao Tractatus con-
tém uma citação literal de Tomás de Aquino (citado como “expositor”) e de Egídio de 
Roma e que, portanto, foi escrito no final do séc. XIII.6 Também os comentários de 
Roberto Ânglico, que de Rijk localizava cerca de 1240, não devem ser anteriores a 
1270.7 Com esta descoberta, ficou infirmada a hipótese fundamental de de Rijk, e ficou-
se de novo sem um elemento que permitisse apontar para uma data de nascimento de 
Pedro Hispano e para o início da sua carreira acadêmica.8 Por isso, embora se saiba que 
o Petrus Juliani, que foi papa sob o nome de João XXI, morreu em 1277, dos dados 
conhecidos apenas se poderá propor que terá nascido entre 1200 e 1220. 

Os elementos disponíveis para uma reconstituição biográfica, são as poucas refe- 
rências internas das obras ou os documentos onde se regista o nome de Pedro Hispano, os 
quais provêm dos cartórios ou chancelarias das instituições de poder a que ele (ou os seus 
homónimos) esteve ligado: a universidade, o poder régio português, a cúria papal.9 

                             
4  Lambert M. de RIJK, PETER OF SPAIN, Tractatus, Called Afterwards Summulae logicales. First Critical Edition 

from the Manuscripts, Van Gorcum, Assen 1972, p. xcv, onde se remete para Lambert M. de RIJK, “On the 
Genuine Text of Peter’s Summule logicales. IV: The Lectura Tractatuum by Guillelmus Arnaldi, Master of Arts 
at Toulouse (1235-44). With a Note on the Date of Lambert of Auxerre’s Summule”, in Vivarium 7 (1969) 120-
162, estudo onde são editadas extensas passagens do comentário de Arnaldi. Ver também os anteriores estudos 
desta série, publicados por de RIJK na mesma revista. 

5  IDEM, Tractatus, p. xxx. 
6  René-Antoine GAUTHIER, “Préface”, in Sancti Thomae de Aquino, Expositio libri peryermenias, Opera Omnia, 

t. I* 1, Comissio Leonina–Libr. Philos. J.Vrin, Roma–Paris 1989, p. 52*-53*. Apesar desta descoberta, GAU-
THIER não põe em causa a atribuição do Tractatus a Petrus Hispanus-Iohannes XXI. 

7  IDEM, ibidem, p. 52* e 56*. 
8  Apesar do estudo de GAUTHIER, de RIJK repetiu de modo lacônico as suas datações anteriores na introdução à 

edição da outra obra lógica de Pedro Hispano, cfr.: PETER OF SPAIN (Petrus Hispanus Portugalensis) Syncate-
goreumata. First Critical Edition with an Introduction and Indexes by L.M. DE RIJK, with an English translation 
by Joke SPRUYT, E.J. Brill, Leiden 1992, p. 9. 

9  Um estudo de alguns destes documentos relacionados com as atividades político-eclesiásticas de Pedro Hispano 
encontra-se em José ANTUNES, “O percurso e o pensamento político de Pedro Hispano, Arcebispo eleito de 
Braga e Papa João XXI”, in IX Centenário da dedicação da Sé de Braga, Vol. II/1 (p. 125- 184), Cabido da Sé 
de Braga, Braga 1990. 
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Lê-se no final da Scientia libri de anima: “Eu, Pedro Hispano Portugalense, doutor 
em artes liberais, regente da sublimidade filosófica, honra da faculdade de medicina e 
profícuo reitor, decidi compor esta obra principal sobre a ciência da alma”.10 Esta au- 
todescrição é muito interessante porque evoca uma preenchida carreira universitária e 
porque identifica com precisão os domínios científicos em que decorreu: artes liberais, 
filosofia e medicina. Por estas razões tem sido tomada como argumento da unidade das 
obras e percurso atribuídos a Pedro Hispano. Infelizmente nada nos é dito quanto aos 
lugares onde essa carreira se desenrolou e com facilidade se associa este trecho ao papa 
João XXI, que estudou em Paris, porque o próprio o diz na bula Flumen aque vive de 28 
de abril de 1277 (portanto posterior à famosa condenação de 219 teses pelo bispo Tem-
pier) dirigida ao bispo de Paris solicitando-lhe que indagasse certos erros que se ensina-
vam na Universidade da cidade: “tendo vivido nos seus lares [de Paris] durante muito 
tempo, desde os tenros anos, aí nos dedicamos com diligência ao estudo das várias ciên-
cias e permanecendo por muitos anos junto do curso do rio provamos as libações sabo-
rosíssimas dessas mesmas ciências”.11 Que Pedro Hispano esteve ligado ao meio uni-
versitário é indubitável, pois as obras que lhe estão atribuídas têm origem em lições 
proferidas ou estão ligadas aos modelos da tratadística ou do ensino universitário medi-
eval, mas afinal esta condição é comum à generalidade das obras do século XIII sobre 
os mesmos temas. Por outro lado, estas mesmas palavras da bula poderiam ter sido dita-
das por ou sobre quem nunca escreveu qualquer obra. 

A escassez de informações biográficas seguras não permite esclarecer várias ques-
tões importantes: em que anos decorreram os estudos referidos? quem foram os seus 
mestres? foi mestre de artes em Paris? foi aí que estudou medicina? em que universida-
des ensinou? etc. Se excetuarmos os comentários médicos (que terão sido compostos em 
Siena entre 1245 e 1250), desconhece-se em absoluto onde, em que condições e em que 
contexto escolar as outras obras foram produzidas. 

Sobre Petrus Yspanus conhecem-se cinco documentos anteriores a 1250, todos de 
Siena, Itália. O primeiro é um curioso e mundano documento notarial, datado de 11 de 
janeiro de 1245, no qual “mestre Pedro médico, chamado Hispano (magister Petrus 
medicus, qui dicitur Yspanus)” se compromete a pagar uma indenização de 50 libras de 
Siena a Maria de Ruberto se faltar à promessa de não a ofender. Ao certo não sabemos o 
que fazia Pedro Hispano em Siena, mas como uma das testemunhas do ato é Ranieri 
Caccianievi, reitor do Hospital da Scala, não é de descartar que Pedro aí exercesse al-
guma função médica. É apenas uma hipótese que já fosse professor no studium comunal 
fundado no ano anterior. Por um outro documento, de 1248, o mesmo Pedro vende uma 
magnífica Bíblia ornamentada e bem encadernada, o que parece indicar que estaria em 
                             
10  “Ego igitur Petrus hispanus Portugalensis, liberalium artium doctor, phylosophice sublimitatis gubernator, 

medicinalis facultatis decor, ac proficue rector, in scientia de anima decrevi hoc opus precipuum componen-
dum”, Scientia... XIII 8, p. 498, edição de M. ALONSO ALONSO, Pedro Hispano. Obras Filosóficas I. Scientia 
libri de anima (Libros Pensamiento 4) Juan Flors Ed., Barcelona 1961, 2ª ed. 

11  “In illius namque laribus ab annis teneris diucius obversati variis scienciis inibi studiose vacabimus et per annos 
plurimus secus decursus sedentes ipsarum sapidissima earum libamenta gustavimus”, ed. e trad. em A. Moreira 
de SÁ, “Pedro Hispano e a crise de 1277 da universidade de Paris”, in Boletim da Biblioteca da Universidade de 
Coimbra, 22 (1955) 223-241, cfr. p. 238. Neste estudo inclui-se a edição e tradução das bulas de João XXI rela-
cionadas com a condenação de 7 de março de 1277. Quanto a mim esta bula de 28 de abril de 1277 é uma reela-
boração literária (e portanto nunca expedida) pelo notário papal Berardo de Nápoles, da bula enviada em 18 de 
janeiro de 1277 ao bispo Tempier, a única relacionada com a condenação de 7 de março de 1277. A ser assim, 
poderíamos perguntar-nos se a referência tem algum valor auto-biográfico, ou se constitui um mero ornato lite-
rário, ou se exprime algo que Berardo sabia sobre a vida do papa. 
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dificuldades econômicas. Um documento comunal de 1248 testemunha pagamentos que 
lhe foram feitos como professor do studium, mas não sabemos se Pedro Hispano se 
encontrava em Siena como prático de medicina e terá então sido contratado como pro-
fessor, ou se se deslocou para a cidade atraído pela nova Universidade, fundada por 
volta de 1240, onde se ensinava gramática, dialética, direito civil e medicina. Em abril 
de 1250 é remunerado pela Comuna de Siena por ter realizado uma consulta médica, e 
11 em junho do mesmo ano recebe honorários pelo magistério no Studium.12 Esta Uni-
versidade de Siena é, assim, a única a que comprovadamente sabemos que esteve ligado 
como professor um Pedro Hispano, e tudo indica que este aí tenha escrito pelo menos a 
maioria dos comentários de medicina que lhe são atribuídos. 

Nas biografias de Pedro Hispano também é habitual uma referência a ligações cien-
tíficas com a corte do Imperador Frederico II, fundamentadas numa dedicatória de au-
tenticidade contestada,13 mas, para além de referências muito indiretas no De oculo, 
nenhum escrito ou documento indicia esta ligação. O certo é que este Petrus Yspanus 
médico ensina em Siena no período em que a cidade está sob a soberania do imperador 
Frederico II e, curiosamente, o último registro da sua presença em Siena é de junho de 
1250, exatamente o ano da morte do Imperador.14 

A partir desta data surge abundante documentação portuguesa sobre um Magister 
Petrus, umas vezes chamado Juliani e outras designado pelo seu cargo de Deão da Sé 
de Lisboa, ou por outros inúmeros cargos que acumulou. Convém assinalar que neles, 
nunca é referido como “medicus” ou como “Hispanus”, nem nunca é assinalada uma 
qualquer ligação com Itália ou com universidades francesas. Trata-se de documentos 
associados a atividades eclesiásticas e relacionadas com o poder político e eclesiástico 
em Portugal.15 

Em um documento de 11 de junho de 1250 (portanto do mesmo mês do último do-
cumento de Siena!) emanado das Cortes nacionais reunidas em Guimarães, é referido 
“Mestre Pedro Julião, deão de Lisboa e arquidiácono de Braga”.16 Este documento, onde é 
citado com vários títulos, atesta a proximidade de Pedro com o rei Afonso III, que nessas 

                             
12  cfr. Paolo NARDI, “Comune, Imperio e papato alle origine dell’insegnamento universitario in Siena (1240-

1275)”, in Bulletino Senese di Storia Patria, 90 (1984) 50-94, sbd. p. 65 e 70. 
13  No prefácio ao De regimen sanitatis, que se conserva no manuscrito London, British Library, Harleian 5218(H) lê-

se: “Epistula Magistri Petri Hispani missa ad Imperatorem Fridericum super regimen sanitatis./ Suo domino pre cu-
nctis mortalibus metuendo Frederico Romanorum Imperatori fontis Pegasei liquore instructo Magister Petrus His-
panus eius alumpnus senex [corr.: senensis] artis medicine professor seipsum et opus conseruande recipere sanita-
tis.” Em nenhum dos outros manuscritos que contêm a obra se lê este início do prefácio, cfr. Obras Médicas de Pe-
dro Hispano. Pref., introd., trad. e notas de M. H. R. PEREIRA (Acta Universitatis Conimbrigensis) Coimbra 1973, 
p. 447 e cfr. p. 436-437. Charles H. Haskins, que várias vezes repetiu a ligação de Pedro Hispano com Frederico II, 
também duvidou da autenticidade deste prefácio, no artigo “Latin Literature under Frederick II”, círculo cultural 
onde inclui um “Petrus Hispanus (later Pope John XXI), if we accept the doubtful ascription in Harleian Ms 5218, 
f. 1: Epistola magistry Petri Hyspani missa ad imperatorem Fridericum super regimen sanitatis” (Ch. H. HASKINS, 
Studies in Mediaeval Culture, Frederick Ungar Publishing Co., New York 1929, p. 131). 

14 cfr. P. NARDI, “Comune, Imperio e papato...”, art. cit. p. 69-76. Este estudioso é muito cauteloso na identifica-
ção do Petrus Yspanus médico em Siena com o papa João XXI, porque os documentos de Siena nunca o menci-
onam como Petrus Juliani e porque nenhuma outra fonte posterior refere a sua passagem por Siena. Ao mesmo 
tempo e com todo o realismo, considera que é ainda mais árduo defender que se trata de personagem distinto e 
reconstruir a sua biografia com base na documentação conhecida (cfr. p. 73). 

15  Podem encontrar-se estes documentos em: SÁ, Artur Moreira de, “Primórdios da cultura portuguesa”, in Arqui-
vos de História da cultura portuguesa, I/1 (1966) sbd. p. 59-94, doc. 39-59; e em Francisco da Gama CAEIRO, 
“Novos elementos sobre Pedro Hispano. Contribuição para o estudo da sua biografia”, in Revista Portuguesa de 
Filosofia” 22 (1966) 157-173. 

16  in A.M. SÁ, “Primórdios...”, art. cit., p. 59-60. 
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Cortes o apresenta como porta-voz para dialogar com os representantes do clero com 
quem estava em conflito. É no mínimo estranho que pouco tempo antes, em Siena, sobre-
vivesse com manifestas dificuldades e de repente apareça em Portugal com sólidos privi-
légios e rendas e proteção real. Nos anos posteriores a 1250 será mencionado em diversos 
documentos (por exemplo nos atos relacionados com as Cortes nacionais de Leiria em 
1254) onde surge sempre ao lado do rei Afonso III, que em 1257 o apresenta para prior de 
Santa Maria de Guimarães, o mais rico e rentável priorado português de então. Como o 
detentor da renda não a cedia, Pedro envolveu-se numa longa disputa pelo usufruto desses 
rendimentos, que apenas seria resolvida na cúria em 1273. Num documento relacionado 
com este caso insere-se uma apreciação muito laudatória e em retórica curialística sobre 
Pedro Julião, escrita pelos cardeais de S. Maria in Cosmedin e de S. Cosme e Damião, 
árbitros na contenda sobre o usufruto dos benefícios da Igreja de Santa Maria de Guima-
rães. Nesse parecer, citado numa Bula de Urbano IV de 28 de outubro de 1263, dizem os 
cardeais: “O suave odor da vossa fama, que se desprende do dom de eminente ciência, dos 
méritos da vida, da múltipla probidade e do estudo das vossas louváveis ações, enche com 
sua fragrância a casa de Deus [...]” e acrescentam que conhecendo “a vossa eminente ciência 
das letras, a gravidade dos costumes, a pureza de vida e outros méritos”, dão provimento à 
súplica de Pedro Julião, aceitando ainda que mantenha “na Igreja de Lisboa, o magistério 
das escolas e o deado, bem como os benefícios que mantendes noutras igrejas”.17 Neste 
documento, dirigido a “Magister Petrus Juliani ... archidiacono Bracharensi” e que o papa 
considera “venerabilis”, vemos emergir uma personalidade ciosa de privilégios e que luta e 
apela tenazmente pela sua conservação, sobre a qual não são referidas atividades acadêmicas 
nem a fama de obras escritas. 

Entretanto, a relação com o rei Afonso III parece ter sofrido um forte revés quando, 
por volta de 1259-60, Pedro Julião disputou e perdeu a eleição para bispo de Lisboa, com 
a escolha do cabido a recair sobre o mestre-escola Mateus, um leal partidário do rei. Tam-
bém neste caso Pedro recorre para o papa, solicitando a anulação da eleição por pretensas 
intromissões abusivas do poder secular no processo. Terá sido este o motivo que o leva 
em 1261-62 à cúria pontifícia, em Anagni, onde o diferendo viria a ser resol- 
vido por volta de 1263 com a confirmação de mestre Mateus como bispo de Lisboa, sendo 
Pedro nomeado seu sucessor como Mestre-escola de Lisboa.18 Desconhece-se se dirigiu 
mesmo a escola catedralícia de Lisboa e quais as medidas que possa ter tomado com vista 
à constituição ou promoção de estudos, até porque desde o início dos anos 60 nos surge 
em Itália, cada vez mais embrenhado em atividades da cúria pontifícia. Em 1272 viria a 
ser eleito arcebispo de Braga, por decisão unânime do cabido, mas não foi consagrado, 
certamente porque estava fora do país e porque pouco depois foi elevado a cardeal de 
Túsculo em Itália. O período 1250-1273, no qual o seu percurso está bem documentado, 
foi de grande atividade política, mas não se lhe conhecem atividades científicas ou aca-
dêmicas. Deve ser realçado que nestes documentos Petrus Juliani nunca é citado como 
médico e nunca são feitas referências nem a obras que tenha escrito, nem a anteriores 
ligações com universidades. 

                             
17  Esta bula (com tradução de M. Pinto de Meneses) encontra-se em A. Moreira de SÁ, “Pedro Hispano, prior da 

Igreja de Santa Maria de Guimarães e arcebispo da Sé de Braga”, in Biblos 30 (1954) 1-24 (cfr. p. 10-15). 
18  A este cargo se referem já os Cardeais no excerto referido na nota anterior. Sobre estes fatos ver: J. ANTUNES, 

“O percurso e o pensamento político de Pedro Hispano...”, art. cit., p. 136 e segg. 
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Contrariamente ao que sempre se disse, mais do que o prestígio científico, que nun-
ca é atestado pelos documentos, devem ter sido os litígios pela eleição para bispo de 
Lisboa e pelos benefícios do priorado de Santa Maria de Guimarães que levaram Pedro 
Julião à cúria pontifícia a partir de 1261. As primeiras referências aparecem nos regis-
tros papais de Alexandre V, são de 1260 e estão relacionadas com a disputa do bispado 
de Lisboa, mas não é certo que Pedro já estivesse na cúria.19 A sua intervenção como 
testemunha de decisões papais ou cardinalícias é atestada por grande quantidade de 
documentos a partir de 31 de dezembro de 1261, nos quais surge quase sempre direta-
mente associado à família curial do cardeal Ottobono Fieschi, que podemos considerar 
seu protetor, que subiu ao sólio pontifício como Adriano V em 1276, e ao qual o próprio 
Pedro Julião haveria de suceder. 

Em estudo recente Paravicini Bagliani chamou a atenção para o infundado de duas 
afirmações constantemente repetidas. Contrariamente ao que sempre se aceitou e repe- 
tiu, não existe qualquer documento que ateste que Pedro foi médico na cúria pontifícia, 
nem de Urbano IV, nem mesmo de Gregório X. Segundo outra antiga opinião, teria 
escrito o receituário Thesaurus pauperum na cúria quando arquiatro de Gregório X, mas 
esta hipótese também carece de fundamento, até porque nenhum documento o refere 
nesta função.20 Conviria começar por averiguar quando começou a ser afirmado que 
Petrus Juliani era médico. Mas, também aqui uma hipótese plausível é que se trate de 
uma associação de nomes algo tardia, fundada em vagas memórias e tradições orais 
difusas que permitiram que o comum etnônimo “Hispanus” fizesse assimilar em um 
indivíduo a biografia de dois ou mais personagens completamente diferentes. 

De qualquer forma, mesmo que o seu papel como médico da cúria tenha sido redu-
zido ou nulo, a carreira eclesiástica de Petrus Juliani será fulgurante e bem sucedida. 
Gregório X eleva-o em 3 de junho de 1273 a bispo cardeal de Túsculo, Itália. Nesta 
condição assiste em 1274 ao II concílio de Lyon. Em 1276, na seqüência de uma série 
de quatro curtíssimos pontificados, Pedro Julião seria eleito papa por um colégio de sete 
ou oito cardeais reunido em Viterbo, escolhendo para seu nome João XXI (um pequeno 
erro de contagem, pois nunca houve um papa João XX). 

Durante o seu pontificado João XXI não descurou nenhum dos instrumentos de 
exercício do poder político: deliberações, diplomacia, governo, preparação da “guerra 
justa”.21 Fiel ao espírito do concílio de Lyon II e ao projeto ecumênico de Gregório X, 
prosseguiu os esforços de unificação da cristandade empenhando-se em três frentes: 
pacificação dos litígios entre casas reais, realização de uma cruzada para reconquista de 
Jerusalém, negociações de unificação com a Igreja cristã do Oriente.22 Iniciativas inter-
rompidas ou adiadas devido à sua morte inesperada. 

                             
19  cfr. PARAVICINI BAGLIANI, A. “Medici e ricette mediche alla corte papale del duecento”, in IDEM, Medicina e 

scienze della natura alla corte dei papi nel duecento (Biblioteca di “Medioevo latino” 4), CISAM, Spoleto 
1991, p. 28. 

20  Para tudo isto cfr. PARAVICINI BAGLIANI, A., Medicina e scienze della natura ..., p. 28, 32, 78, etc. Em outros 
estudos publicados pelo mesmo autor em datas anteriores e reunidos neste volume, é ainda aceite a tradição que 
toma Pedro como arquiatro de Gregório X, cfr. p. 106, 243, etc. É pressuposto em todas as referências que João 
XXI é o famoso médico Pedro Hispano, também autor de obras lógicas e filosóficas. 

21  Ver os resumos das bulas de Iohannes XXI em A. POTTHAST, Regesta pontificum romanorum, t. II (p. 1710-
1718) R. Decker, Berlin 1875. Uma edição parcial do bulário encontra-se em Les registres de Jean XXI. Publiés 
par L. CADIER. in Les registres de Grégoire X…, suivis du Registre de Jean XXI (BEFAR) Ed. A. Fontemoing, 
Paris 1898 e (índices:)1960. 

22  Ver o estudo de A. Fliche, cit. supra n. 2. 
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O nome de João XXI ficaria ainda negativamente ligado a um dos grandes pontos 
de viragem da filosofia no século XIII. De fato, a condenação de 219 proposições pelo 
bispo de Paris em 7 de março de 1277, teve origem numa curta bula, onde o papa solici- 
tava um relatório detalhado sobre erros e doutrinas contra a fé ensinados em Paris.23 
Contrariamente a uma hipótese de Grabmann que Callebaut realçou,24 a seu tempo aco- 
lhida por Gilson25 e tantas vezes repetida,26 João XXI não terá pretendido censurar e 
silenciar teorias do conhecimento adversárias das suas, mas apenas obter informações. 
Aliás, aquela interpretação do papel do papa só surgiu depois de se conhecerem os tex-
tos psicológicos descobertos por Grabmann. Pelo texto da bula “Relatio nimis implaci-
da...” de 18 de janeiro de 1277 depreende-se que ao próprio papa teria sido feito um 
relato prévio, que o induziu a solicitar a realização daquela inquirição episcopal na 
Universidade de Paris. Tudo indica que o ato de condenação foi da exclusiva iniciativa 
do bispo Tempier e da sua comissão, que ultrapassou o mandato do papa, que não lhe 
dera esses poderes. 

Como já se referiu acima, segundo a tradição, João XXI mandou construir uma no-
va ala do palácio papal de Viterbo para aí se dedicar com calma ao estudo, mas, por 
acidente ou atentado, o teto desses aposentos ruiu quando lá se encontrava e atingiu-o, 
vindo a morrer seis ou sete dias depois, em conseqüência dos ferimentos sofridos. Este e 
outros fatos viriam a amalgamar-se nas narrativas da morte de João XXI, que oferecem 
todo um panorama da mentalidade popular medieval sobre a ciência e os cientistas. 
Forma-se uma verdadeira lenda negra de um papa nigromante, que se julgava destinado 
a um longo pontificado, porque se vangloriava de deter os conhecimentos que lhe garan-
tiam o prolongamento da vida, mas que seria fulminado por uma morte violenta e diabó-
lica, castigo para a soberba e a imoderação de um homem que se dedicava a práticas 
obscuras, em busca da juventude eterna.27 Soberba inconsciente e herética, como conta 
o cronista Sigfrido de Ballhausen, para quem o papa estaria a ditar um certo livro heré-
tico e perverso quando o teto, ferindo-o com tal gravidade que cinco dias depois morria 
dizendo constantemente “que acontecerá ao meu livro? quem terminará o meu livro?”28 
Ignora-se que obra estaria a escrever, é mesmo improvável que escrevesse qualquer 
obra de ciência, mas a referência é elucidativa como exemplo da imagem negativa que 
se formou sobre a personalidade deste homem que atravessou o século XIII acumulando 

                             
23  Bula editada na p. 234 de Artur Moreira de SÁ, “Pedro Hispano e a crise de 1277...”, art. cit. e no Cartularium 

Universitatis Parisiensis, t. I (p. 541), Paris 1889. Quanto à existência de uma segunda bula ver supra n. 11. 
Sobre o papel residual de João XXI na condenação de 1277 ver: Roland HISSETTE, Enquête sur les 219 articles 
condamnés à Paris le 7 mars 1277 (Philosophes médiévaux 22) Publications Universitaires, Louvain 1977; e 
Luca BIANCHI, Il vescovo e i filosofici. La condanna parigina del 1277 e l’evoluzione dell’aristotelismo scola-
stico (Quodlibet 6), Lubrina editore, Bergamo 1990. 

24  André P. CALLEBAUT (OFM), “Jean Pecham, O.F.M. et l’augustinisme. Aperçus Historiques (1263-1285)”, in 
Archivum Franciscanum Historicum 18 (1925) 441-472, cfr. p. 454-461. 

25  Étienne GILSON, “Les sources greco-arabes de l’augustinisme avicennisant”, in Archives d’histoire doctrinale et 
littéraire du Moyen-Âge, 4 (1929/30) 5-149, cfr. p. 105-107 (reed. do estudo: Vrin Reprise, Paris 1986). 

26  Um exemplo recente poderá encontrar-se na oposição esquemática entre Siger de Brabante filósofo e Pedro 
Hispano não-filósofo, proposta no breve artigo de A. de LIBERA, “Pierre d’Espagne, XIII.e siècle (Petrus Hispa-
nus Portugalensis”, in Denis HUISMAN (dir.), Dictionnaire des philosophes, vol. II (K-Z), PUF, Paris 1984 (p. 
2064-2065). 

27  Esta imagem negativa de João XXI foi sobretudo transmitida pelos cronistas e historiadores dominicanos, talvez 
agastados pelo envolvimento do papa na condenação de 1277, a qual atingiu diretamente o dominicano Tomás 
de Aquino e os seus seguidores. 

28  Sifridi  presbyteri de Balnhusin Historia universalis et Compendium historiarum, ed. O. Holder EGGER, Monu-
menta Germaniae Historica, t. XXV, Hannover 1880, p. 708. 
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prestígio e rendas e que com saber e habilidade se manteve sempre no centro das insti-
tuições de poder do seu tempo.29 

Estes breves elementos mostram-nos como a historiografia se tem apoiado em acu-
mulações e associações, por vezes ousadas, para construir uma biografia para Pedro 
Hispano, afinal repleta de lacunas. A reapreciação dos documentos torna plausível a 
dispersão por vários personagens dos fatos que até agora têm sido atribuídos ao Pedro 
Hispano que viria a ser papa João XXI. No entanto, apenas uma mais minuciosa análise 
dos documentos e a reconstituição dos mecanismos de repetição da historiografia petrí-
nica poderiam conduzir a conclusões definitivas.30 É uma hipótese que o enaltecimento 
científico de João XXI, realizado pelos escritores eclesiásticos, seja uma compensação 
para a impressão muito negativa que a sua personalidade e ação pontifícia deixaram nos 
seus contemporâneos. Com os séculos, à medida que aqueles aspectos negativos vão 
sendo “explicados” vai emergindo um João XXI de crescente envergadura intelectual.31 
A estratégia para o fazer foi precisamente acumular em um único Pedro todas as atribui-
ções de obras dispersas por múltiplos manuscritos e edições. Ora, a análise das obras 
contribui com outros argumentos para a dissociação de autores. 

9.2 As obras como problema 
Durante muitos séculos o nome de Pedro Hispano andou apenas associado a obras 

de lógica como as Summulae logicales, ou de medicina como o Thesaurus pauperum.  
O panorama alterou-se radicalmente quando, por volta de 1920, Martin Grabmann reali-
zou uma missão de estudo em bibliotecas espanholas e reparou nos manuscritos 1877 e 
3314 da Biblioteca Nacional de Madrid, onde existem obras atribuídas a Pedro Hispano 
até aí esquecidas ou só referidas em uma ou outra publicação erudita.32 Com esta e ou-
tras descobertas que se lhes seguiram, começou a emergir um Pedro Hispano totalmente 
diferente, com uma obra extensa, diversificada e consistente, para o qual faltava apenas 
encontrar uma biografia onde se enquadrasse uma ampla evolução de pensamento para 
abarcar obras tão diversas. Mas, crescia simultaneamente o problema da autenticidade e 
da atribuição a um único Pedro Hispano de todas estas obras, tanto mais que de algumas 
das mais significativas apenas se conhece um ou dois apógrafos, e de outras cada ma-
nuscrito contém uma versão diferente. Como contributo para a clarificação da consis-

                             
29  A lenda negra de João XXI foi aproveitada com engenho literário no “thriller” de Roberto VACCA Dio e il 

compiuter que tem como personagem central o papa lógico, médico e alquimista (ed. Fabbri-Bompiani, Milano 
1984; trad. port. Deus e o computador, ed. Afrontamento, Porto 1986). 

30  Analisei estas repetições e citações acríticas na historiografia petrínica a propósito da atribuição do comentário 
à Phisiognomia, que não lhe pertence mas que é sempre citado para mostrar os interesses científicos e naturalís-
ticos do papa, cfr. J.F. MEIRINHOS, “A atribuição a Petrus Yspanus das Sententie super libro de physonomia de 
Guillelmus Hispanus, no manuscrito Vaticano, Urb. lat. 1392“, in Mediaevalia Textos e estudos 7-8 (1995) 329-
359. 

31  Para o comprovar vejam-se as opiniões dos seus contemporâneos SIGFRIDO  (cit. supra n. 28), MARTINHO 
POLONÊS (cit. infra n. 41) e RICOBALDO DE FERRARA (cit. infra n. 45) e confrontem-se com as de PLATINA (Vi-
tae pontificum..., Nuremberga 1481, p. 184a), GESNER (Bibliotheca Universalis..., Tiguri 1545, p. 549-550), 
MACEDO (Lusitania Infulata et Purpurata..., Parisiis 1663, p. 36-58), PALATIO (Gesta Pontificum Romano-
rum..., t. III, Venetiis 1688, col. 73-78, onde explica a lenda negativa), EGGS (Vitae, res gestae ... Pontificum 
Romanorum, Coloniae 1718, p. 478-481), MACHADO (Bibliotheca lusitana, t. II, Lisboa 1747, p. 559-562), etc. 

32  Sobre as descoberta ver Martin GRABMANN, “Die Lehre vom intellectus possibilis und intellectus agens im 
Liber de anima des Petrus Hispanus des späteren Papstes Johanes XXI.”, in Archives d’histoire doctrinale et 
littéraire du Moyen-Âge, 11 (1937-38) 167-208, onde cita outra bibliografia anterior. Um relato desta descober-
ta e do seu impacto pode ler-se em J.M. Cruz PONTES, A obra filosófica de Pedro Hispano Portugalense. Novos 
problemas textuais, Instituto de Estudos Filosóficos, Universidade de Coimbra, Coimbra 1972. 
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tência histórica de Pedro Hispano, empreende-se neste parágrafo uma visão de conjunto 
sobre o corpus atribuído a Pedro Hispano, analisado-o nos seus grandes temas, formas 
literárias e difusão ou influência. 

a) Obras lógicas 
As mais espinhosas dificuldades surgem a propósito do Tractatus (título original, 

restituído por de Rijk na edição de 1972, da obra que se tornou famosa sob o nome 
Summulae logicales)33 e dos Syncategoreumata,34 as únicas obras de lógica escritas por 
um Pedro Hispano do século XIII. Outros textos lógicos foram postos a circular sob o 
seu nome, para dele receberem prestígio e autoridade, mas não lhe pertencem.35 Pela 
natureza das doutrinas, das fontes e da sua primeira difusão, estes escritos, sobre os 
quais foram já aventadas as mais variadas e desencontradas hipóteses, deverão ter sido 
compostos na primeira parte do século XIII, fora do ambiente filosófico parisiense, 
embora o seu autor aí tivesse obtido a sua formação.36 Dois elementos fulcrais e defini-
tivos para a identificação do autor do Tractatus são a determinação do local e contexto 
de composição e a sua datação, assunto sobre o qual tem havido as maiores oscilações. 
Se a obra foi composta após 1245 certamente que, por impossibilidade biográfica, não 
foi composta pelo Pedro que viria a ser papa João XXI e conhecer o local e o contexto 
escolar de composição também ajudaria a determinar se foi ou não escrita por esse Pe-
dro. Estas questões, datação e local de composição, são dois dos mais fortes argumentos 
com que de Rijk reequacionou a identificação de Pedro Hispano com João XXI,37 mas o 
fundamento da sua hipótese de datação foi infirmado pela descoberta de Gauthier (cfr. 
supra, n. 6) e quanto ao local de composição, baseado nos topônimos do exemplo de 
Exemplum (Tractatus V 3, p. 58) é demasiado conjetural para se apresentar como indis-
cutível.38 

                             
33  cfr. supra n. 4. 
34  cfr. infra n. 52. 
35  Entre estas obras apócrifas incluem-se as Fallaciae minores, que em alguns manuscritos substituíam o tratado 

VII (conhecido como Tracatus maiorum fallaciarum), como acontece no texto editado por I. BOCHENSKI, Petri 
Hispani Summulae logicales, Ed. Marietti, Torino 1947, p. 65-91. Um Tractatus exponibilium com que em mui-
tos manuscritos e edições se completam os Tractatus foi-lhes anexado após 1350 e encontra-se por exemplo na 
edição de J.P. MULLALLY, The “Summulae logicales” of Peter of Spain, Notre Dame (Indiana) 1945, p. 104-
129. Os Sincategoremata que se seguem ao Tractatus nas edições de Colônia de 1489 e 1496, são de autor anô-
nimo e nada têm com a obra de Pedro Hispano, editada por de RIJK em 1992. Também são apócrifos outros tra-
tados incluídos na edição de Colônia de 1494 usada por MULLALLY, mas não reproduzidos: Tractatus obligato-
riorum, Tractatus insolubilium, Tractatus consequentiarum. 

36  Uma das teses definitivamente esclarecidas é a da pretensa origem bizantina dos Tractatus, pretensamente 
escritos por Miguel Psello, que Pedro Hispano apenas teria traduzido. O que aconteceu foi precisamente o con-
trário, razão pela qual algumas interpretações da lógica medieval que seguiram esta “tese bizantinista” ficaram 
irremediavelmente afetadas, como sucede com a de Carl PRANTL, Geschichte der logic im Abendland, vol. II 
cap. XV, p. 267-301 (1865, 2ª ed. 1885); vol. III cap. XVII, sbd. p. 33-74 (1867); vol. IV cap. XXII, p. 211-219 
(1870), reed. Buchhandlung Gustav Foch, Leipzig 1927. Uma história da “tese bizantinista” encontra-se em DE 
RIJK, Peter of Spain Tractatus..., op. cit., p. LXI-LXVII. 

37  in Peter of Spain Tractatus..., op. cit. p. LV-LXI. 
38  O recurso a estes topônimos para determinar o local de composição da obra obrigou de RIJK a conjecturar uma 

permanência de Pedro Hispano na região de Léon (cfr. “Introduction” p. XXXVII, XLI, LV-LXI), fato hipotéti-
co totalmente ausente dos documentos e ignorado em todos os biógrafos. Esta permanência obrigaria, por sua 
vez, a que a obra tivesse sido escrita num período recuado da vida de Pedro Hispano sobre o qual não houvesse 
documentos, ou seja, antes de 1245 e antes dos estudos de medicina. Se estes topônimos possuem o significado 
que deles de RIJK extrai, isto é, que a obra foi escrita onde os termos do exemplo faziam sentido, poderíamos 
perfeitamente concluir que o autor da obra era natural de um desses locais referidos (León, Astorga, Zamora) e 
não português e lisbonense. Mas, a hipótese de de RIJK foi posteriormente tomada como certa, apesar das pró-
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Pelos testemunhos e pela tradição manuscrita sabemos que o autor se chamava 
Pedro e era natural da península Ibérica. Se quanto a isto não há diferendos, quanto a 
outros aspectos há várias tradições desde o século XIII: uma que o toma como Mestre 
Pedro Julião Hispano, natural de Lisboa e futuro papa João XXI, outra que o toma 
como frade dominicano, natural ou sepulto em Estella, ou de outra região de Espanha. 
Desde muito cedo a identificação do autor tem sido polêmica, e já em alguns manus-
critos e catálogos do século XIII a obra tem sido atribuída a um Pedro Hispano domi-
nicano,39 enquanto que na maioria dos testemunhos manuscritos da obra não é referida 
a sua pertença a qualquer ordem religiosa. Uma vez que o papa João XXI não foi 
dominicano, se se mostrar que o Pedro Hispano summulator foi dominicano, teríamos 
aí um forte elemento para a distinção dos dois autores. Mas, dado o estado do nosso 
conhecimento dos indícios documentais, a verificação dessa hipótese deve assentar 
simultaneamente na análise dos mais antigos testemunhos manuscritos, na identifica-
ção das famílias de difusão da obra, e na genealogia da historiografia pontifícia onde 
começa por ser feita a atribuição do Tractatus ao papa João XXI, a qual, depois de 
incessantemente repetida, se transfere para a própria tradição manuscrita e impressa 
da obra, sem contudo chegar a eliminar a tradição que defende que o Pedro Hispano 
autor das súmulas era dominica-no.40 

Apenas como ponto de partida note-se que em nenhum dos mais antigos manuscri-
tos do Tractatus se refere o seu autor como Petrus Juliani. Só em manuscritos tardios e 
em edições impressas onde o autor já é identificado com João XXI é que ele é assim 
chamado. Esta identificação do Tractatus com João XXI poderia ser explicada com base 
em associações sucessivas. Martinho Polonês, que foi penitenciário e historiógrafo da 
cúria durante o papado de João XXI, refere-se-lhe como “in diversis scientiis famosus”, 
para logo dizer que carecia de habilidade natural, pelo que a estupidez do seu caráter 
deformava a flor destas ciências e a dignidade pontifícia.41 A partir desta amarga apre- 
ciação do papa não há, pois, motivos para duvidarmos da fama de João XXI em as- 
suntos de ciência. Quais seriam estas ciências?42 incluem-se aí a lógica e a medicina? 
Martinho não o diz mas os historiadores sucessivos, seja por associação, seja dando 
corpo a uma tradição oral, virão a afirmá-lo. O franciscano Salimbene de Adão na sua 
Cronica, escrita no final do século XIII, refere Mestre Petrus Hispanus, futuro João 
XXI, como “grande sofista, lógico e disputador e mesmo teólogo (magnus sophysta, 
loycus et disputator atque theologus)”.43 Nesta passagem, cujo objetivo primeiro é elo-
giar João de Parma através da estima que por ele tinham outros homens pios e de ciên-
cia, não há uma referência clara às Summulae, embora habitualmente seja interpretada 

                             
prias cautelas do autor: “I must agree, there is no conclusive evidence for absolute certainty about neither the 
date of composition of the Tractatus nor its place of origin. What has been put forward here, is only meant as a 
hypotesis wich fits in as well as possible with the other data” (IDEM, ibidem, p. LXI). 

39  cfr. os manuscritos e fontes citados por de RIJK, Peter of Spain Tractatus..., “Introd.” p. IX-XXIV. 
40  Angel D’ORS prepara um estudo que retoma a hipótese de Pedro Hispano ter sido um dominicano, portanto 

distinto do papa João XXI. 
41  Martini Oppaviensis Cronicon pontificum et imperatorum, ed. L. WEILAND, Monumenta Germaniae Historica, 

Scriptorum t. XXII, Hannoverae 1872, p. 443. Esta passagem também se pode ler no Liber Pontificalis, que 
como se sabe para o período 1130-1281 foi completado com a Crônica de Martinho, cfr. Le Liber Pontificalis, 
ed. L. DUCHESNE, Broccard Ed., Paris 1955, p. 457. 

42  Em um dos manuscritos da edição de Weiland lê-se “sententiis” em vez de “scientiis”. 
43  Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis minorum, edd. O. Holder EGGER, Monumenta Germaniae Historica, 

Scriptorum t. XXXII, Hannoverae et Lipsiae 1905-1913, p. 304. 
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nesse sentido.44 Poderia estar aqui a origem da identificação entre Pedro Hispano lógico 
e João XXI que viria a ser expressamente feita por Ricobaldo de Ferrara na História dos 
Pontífices romanos, escrita em 1297: “Johannes XXI, natione Hispanus [...] Cui nomen 
fuit Magister Petrus Hispanus qui Tractatus in logica composuit.”45 Após esta identifi-
cação explícita, manter-se-ão as duas teses, sem que uma consiga verdadeiramente so-
brepor-se à outra, razão pela qual Pedro Hispano summulator ora é apresentado como 
dominicano, ora como o futuro papa João XXI. 

A questão da autoria das obras lógicas também não pode passar sem um confronto 
com as outras obras atribuídas a Pedro Hispano. Deixando de lado aquilo que serão 
coincidências de orientação próprias da época, deve notar-se que estas obras lógicas 
são muito diferentes no estilo, na terminologia, nas fontes, na estrutura e nas posições 
filosóficas, de obras como o Comentário sobre a alma, que das obras filosóficas atri-
buídas é considerada a mais antiga (porque dela estão ausentes os conhecimentos 
médicos). Um fato a merecer toda a atenção é que neste comentário, em que o autor 
cita outras obras suas, por sinal perdidas, não cita as obras de lógica, nem mesmo 
quando compara a lógica com a ciência da alma.46 Também nada permite aproximá-
las das obras filosóficas e médicas. 

O Tractatus é composto por 12 livros ou breves resumos dos grandes temas e 
problemas da lógica da primeira metade do século XIII usando uma fórmula que o 
tornou célebre nos tempos sucessivos.47 Foi decisivo o seu contributo para fixar o 
estilo das summulae como uma forma literária de grande projeção acadêmica durante 
a Idade Média. Nesta obra os assuntos são expostos com sobriedade didática, sem 
qualquer intenção heurística. O modo como está elaborado, com a cuidadosa omissão 
de todo o tipo de considerações ontológicas ou metafísicas, tornam-no passível de 
quase memorização, próprio para o ensino de principiantes e aberto a comentários de 
todas as escolas e correntes. 

Desde cedo os comentadores identificaram as fontes e os limites da obra. Lê-se no 
início de um comentário renascentista anônimo: “Este é o primeiro tratado de mestre 
Pedro Hispano, no qual fixa resumidamente a matéria prolixamente tratada nos livros de 
lógica de Aristóteles, Porfírio e Boécio”.48 Num manuscrito do século XV diz-se “iste 
sunt summule fratris P.H. que possunt dici flos ortus libri Aristotilis”.49 A obra é clara- 
mente posta por estes e outros comentadores sob a autoridade de Aristóteles e, portanto, 
vê-la como um resumo escolar é aqui um elogio. De fato, os tratados I-V e VII (introdu- 
ção terminológica, predicáveis, categorias, silogismos, tópicos, falácias) resumem e 
                             
44  Aliás, os qualificativos usados aplicar-se-iam mais diretamente ao conteúdo dos Sincategoremas que ao Tracta-

tus. 
45  Riccobaldus Ferrariensis, Historia Pontificum Romanorum, ed. L.A. MURATORI, Rerum italicarum scriptores t. 

IX, col. 181 (cit. de RIJK, Peter of Spain Tractatus..., p. XIII). A identificação podia partir da fusão de duas in-
formações: a de um Pedro Hispano autor do Tractatus, assimilado à fama sobre a ciência de João XXI, a qual 
Ricobaldo também refere na notícia da sua elevação ao cardinalato juntamente com “alium virum scientia aeque 
persimilem”, in Historia Imperatorum, ed. L.A. MURATORI, Rerum italicarum scriptores t. IX, col. 140 (cit de 
RIJK, ibidem, p. XIII n. 2). 

46  cfr. Com. in de anima q.p.3, p. 139-140 (ed. M. ALONSO ALONSO, Pedro Hispano, Obras filosóficas t. II: Co-
mentario al “De anima” de Aristoteles, CSIC, Madrid 1944). 

47  O mais invocado exemplo desta fama são os versos de DANTE “e Pietro Ispano / Lo qual giù luce in dodici 
libelli”, Commedia, Paradiso XII vv. 134-5. 

48  Ms. Praha, Universititní Knihovna, Osek 7. 
49  Erfurt, Amplon. F. 263, f. 29v (cit. de RIJK, Peter of Spain Tractatus..., op. cit., XI). Este manuscrito insere-se 

na tradição dos que consideram que o autor era dominicano, daí o chamar-lhe frater. 
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codificam sob uma forma nova a logica vetus e as breves súmulas de lógica do século 
XII e início do XIII, que o Tractatus em boa parte viria a substituir. Os tratados VI e 
VIII-XII, constituem a chamada logica modernorum e ocupam-se das propriedades dos 
termos na proposição, tema que constitui a mais importante contribuição medieval para 
a história da lógica, onde ocupa lugar fulcral a teoria da suppositio, uma formulação da 
teoria da referência, que constitui como que o centro de todas as outras propriedades dos 
termos: relação, ampliação, apelação, restrição e distribuição. Quanto às suas fontes, 
esta parte terminista da obra ainda parece menos original porque coincide quase literal-
mente com umas Summulae antiquorum, também editadas por de Rijk.50 Se estas foram 
escritas antes desta parte do Tractatus este nada tem de novo e a semelhança é tão fla-
grante e profunda que Gauthier põe a hipótese de as Summulae antiquorum serem uma 
primeira redação da parte correspondente do Tractatus.51 

Por sua vez os Syncategoreumata ocupam-se de um problema lógico complemen-
tar também relacionado com as propriedades dos termos, enquadrado logo nas primei-
ras linhas da obra: 

Uma proposição é considerada verdadeira ou falsa consoante a coisa “envolvida” existe 
ou não. Ora a verdade ou falsidade de uma proposição é causada pelas expressões sinca-
tegoremáticas, como “apenas”, “só”, “senão”, “exceto”, etc. [...] Portanto, “os sincate-
goremas” significam coisas que são disposições de coisas que podem funcionar como 
sujeitos ou como predicados, uma vez que na proposição verdadeira ou falsa não exis-
tem senão o sujeito e o predicado e as suas disposições.52 

Estamos pois no próprio coração da lógica filosófica, enquanto discussão da verda- 
de na proposição como resultante da intersecção entre linguagem, pensamento e real. Os 
diversos problemas de semântica lógica aqui implicados são discutidos nos 10 tratados 
da obra ao longo dos quais se determinam as regras lógicas cuja validade formal é testa- 
da com a disputa de mais de 50 sofismas ou jogos lógicos (que nada têm a ver com 
falácias) de que são exemplo: “se nada existe alguma coisa existe”, “ninguém está a ler 
em Paris, a não ser que seja um burro”, “tu não podes negar que não és um burro”, etc. 
A forma literária desta obra é um pouco diversa da do Tractatus (onde são também 
discutidos 15 sofismas), pois o maior recurso a questões acentua a dimensão dialética 
do discurso e da lógica. As fontes dos Sincategoremas são mais difíceis de identificar, 
não parecendo tratar-se de mera compilação de escritos alheios, apesar do evidente re- 
curso a coleções de sofismas. Entre os autores citados encontram-se Aristóteles, Boécio, 
Donato, Prisciano e o próprio Pedro Hispano. Como se pode verificar através do “index 
auctoritatum” o autor dos Sincategoremas remete seis vezes para o seu próprio Tracta-
tus (a que haveria a acrescentar outras citações indiretas), de onde se deve concluir que 
os Sincategoremas são mais recentes e que indubitavelmente as obras pertencem a um 
mesmo autor. Embora menos difundidos, de um ponto de vista filosófico e lógico, os 
Sincategoremas são mais inovadores e adquirem hoje mais importância que o Tractatus, 
devido à pregnância dos paradoxos na discussão contemporânea sobre os fundamentos 
da lógica, da semântica e da matemática. 

                             
50  L.M. de RIJK, “On the Genuine Text of Peter of Spain’s Summule logicales – I. General problems”, Vivarium, 6 

(1968) 9-24, cfr. as p. 5-8 do mesmo estudo, IDEM, Peter of Spain Tractatus..., op. cit., p. XCIII-XCIV. 
51  René-Antoine GAUTHIER, “Préface”, in Sancti Thomae de Aquino, Expositio libri peryermenias, op. cit. p. 51*. 
52  PETER OF SPAIN, Syncategoreumata I 1 (p. 38), ed. L.M. de RIJK, cit. supra n. 8. 
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O Tractatus e os Syncategoreumata têm uma evidente finalidade escolar e pode-
rão mesmo ter tido origem em lições proferidas, talvez no sul de França ou no norte 
de Espanha por volta de 1225-35 como propôs de Rijk. Já segundo a opinião mais 
recente o Tractatus teria sido escrito “dans le midi de la France avant 1245; toute 
autre précision est illusoire”.53 

O Tractatus desfrutou de uma extraordinária difusão após ter sido adotado como 
livro de texto para o ensino da lógica pelos dominicanos e por universidades continen-
tais como Paris, Toulouse, Bolonha, Salamanca, Colônia, Cracóvia, etc.54 Sobrevive-
ram cerca de 300 manuscritos, uma grande parte dos quais contém comentários sem o 
texto mesmo, a que se juntam cerca de 200 edições impressas até ao século XVII,55 
difusão que atesta bem a popularidade da obra.56 Este sucesso do Tractatus para o 
ensino da lógica a principiantes deve-se sem dúvida à neutralidade filosófica da expo-
sição das matérias, facilmente apropriáveis pelas diferentes escolas e correntes que 
lhe insuflavam as doutrinas próprias. A obra foi suporte para todas as lógicas medie-
vais, pois temos comentários tomistas e albertistas, escotistas e occamistas, realistas e 
nominalistas, dominicanos e franciscanos, teológicos e filosóficos, terministas e ico-
nográficos, etc. Os Syncategoreumata tiveram uma difusão manuscrita e impressa 
muito mais reduzida, talvez porque esta parte da lógica sofreria uma evolução muito 
mais acentuada e criativa na baixa Idade Média, nomeadamente com a autonomização 
da literatura de sofismas e a proliferação das disputas “obrigacionais”. 

O Tractatus na Península Ibérica teve dois destinos. Quando a universidade por-
tuguesa foi criada em 1289 não parece que o Tractatus tivesse sido adotado como 
manual de lógica e teremos de avançar até ao século XV e XVI para encontrar refe-
rências à obra e, que se saiba, nenhum português a comentou ou traduziu (aliás em 
Portugal não existe qualquer manuscrito com obras atribuídas a Pedro Hispano). Em 
                             
53  R.-A. GAUTHIER, “Préface”, in Sancti Thomae de Aquino, Expositio libri peryermenias, ed. cit., p. 53*. O 

mesmo autor tinha já posto a hipótese de Pedro ter estudado medicina em Montpellier e ensinado filosofia natu-
ral em Toulouse por volta de 1240 (cfr. p. 241* em R.-A. GAUTHIER, “Introduction”, in Sancti Thomae de 
Aquino, Sententia libri de anima (pp:1*-294*). Opera Omnia, t. XLI,1. Comissio Leonina, Roma–Libr. Philos. 
J.Vrin, Paris 1984). A ligação a esta Universidade do sudeste da França apenas é conjecturada com base nas 
afinidades das obras filosóficas com este meio intelectual, mas infelizmente nada existe que veridifique esta se-
dutora hipótese. A data de 1245 parece justificar-se pelo fato de após esta data um Petrus Yspanus, que seria a 
mesma pessoa, aparecer em Siena a ensinar medicina. 

54  Sobre a fortuna universitária da obra, que nunca ultrapassou o Canal da Mancha, podem ver-se dois estudos 
recentes, um sobre a sua utilização em Bolonha no século XIV em Alfonso MAIERÙ, “I commenti bolognesi ai 
Tractatus di Pietro Ispano”, in D. BUZZETTI – M. FERRIANI – A. TABARRONI (ed.), L’insegnamento della logica 
a Bologna nel XIV secolo (Studi e memorie per la storia dell’Università di Bologna, n.s. 8) Istituto per la storia 
dell’Università di Bologna, Bologna 1992, p. 497-543; e outro estudo sobre o seu uso como livro de texto em 
Colônia, em Henk A.G. BRAAKHUIS, “School philosophy and philosophical schools. The Semantic-Ontological 
View in the Cologne Commentaries on Peter of Spain and the “Wegstreit”“, in A. ZIMMERMANN (Hrg.), Die 
Kölner Universitat im Mittelalter. Geistige Wurzeln und Soziale Wirklichkeit (Miscellanea Mediaevalia 20) W. 
de GRUYTER, Berlin-New York 1989, p. 1-18. 

55  Listas extensas mas incompletas dos comentários ao Tractatus podem encontrar-se em João FERREIRA, “As 
Súmulas Logicais de Pedro Hispano e os seus comentadores”, in Colectânea de Estudos 3 (1952) 360-394 e em 
J. MULLALLY, The Summulae logicales of Peter of Spain, ed. cit., p. 132-158. 

56  Popularidade e difusão que teriam conseqüências profundas na transmissão do texto, que circulava em versões 
muito corrompidas e alteradas e onde vieram mesmo a ser introduzidos textos e obras de autores anônimos que 
eram atribuídas a Pedro Hispano certamente para as fazer usufruir da autoridade de que o seu nome gozava em 
lógica (cfr. supra n. 35). Como se pode constatar pela edição crítica de de RIJK, a interpolação mais conhecida é 
a da definição de dialectica no início da obra (p.1). As interpolações e alterações são abundantes sobretudo nas 
edições impressas, que por isso são de muito pouca utilidade para o estudo da lógica petrínica, mas indispensá-
veis para a história da lógica em geral. 
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Espanha a sua influência foi enorme. Aí se conservam cerca de 20 manuscritos com a 
obra ou comentários, e foram realizadas outras tantas edições das Summulae em Alca-
lá, Salamanca, Sevilha e Barcelona, com comentários de Pedro de Espinosa, Augusti-
no Sbarroya, Ferdinando de Enzinas, Francisco de Prato, Cristóvão de Medina, Tomás 
de Mercado, Roderico Cueto, entre outros anônimos.57 

b) Filosofia natural 
Seria de esperar que nas restantes obras atribuídas a Pedro Hispano se encontrassem 

referência aos escritos de lógica, que teriam começado a ser usados como livro de texto 
antes de 1250. Tal não acontece, nem mesmo no Comentário sobre a alma, que parece 
ser a mais antiga das obras filosóficas atribuídas a Pedro Hispano.58 Este silêncio é ain-
da mais estranho porquanto o autor cita aí várias obras suas hoje perdidas, como umas 
Questiones physice (cfr. p. 113, 32-33) ou um In mathematicis (461, 6), para além de 
fazer referências a escritos seus sobre a definição e os acidentes (161, 8-10, tema que 
não se encontra nas obras de lógica), sobre a origem do intelecto (530, 32) e sobre a 
geração e o embrião (738, 27-30, referência que poderia indicar o comentário ao De 
animalibus). 

A obra onde se encontram estas referências foi editada por M. Alonso em 1944 com 
o título Comentario al de anima, mas é vulgarmente citada como Questiones libri de 
anima, título inadequado porque não corresponde exatamente ao conteúdo literário da 
obra, que não contém apenas questões. Três problemas preambulares sobre o objeto, a 
natureza e o método da ciência da alma, antecedem o comentário que está organizado 
em lições, cada uma composta por: a) explicação da intenção do autor, b) breve divisão 
e articulação do correspondente texto aristotélico, c) exposição das sentenças ou propo-
sições defendidas por Aristóteles, d) e por fim as questões (cada questão, que pode ser 
subdividida em várias sub-questões, tem a seguintes partes: questio, rationes, ad opposi-
tum, solutio, ad rationes). Corresponde pois ao estilo das Sententiae cum questionibus, 
como foi aliás assinalado por Gauthier.59 Da obra conhecem-se hoje dois manuscritos 
que terminam em pontos diferentes mas em ambos os casos ex abrupto mais ou menos a 
meio do livro II da obra de Aristóteles (ficam incompletas as questões da lição relativa a 
415b7-415b29), por isso não se sabe se o longo comentário também incluía o livro III. 
O método de leitura escolar e o desdobramento de mecanismos de abordagem do texto, 
as fontes aduzidas e os problemas discutidos indiciam, também segundo Gauthier, uma 
obra composta por volta de 1240, talvez em Toulouse.60 Os autores árabes, sobretudo 
Avicena e em menor grau Algazel e Averróis, são os grandes mediadores da aproxima-
ção ao pensamento de Aristóteles, num quadro tocado pelo neo-platonismo do Liber de 
causis,61 pela Fons vitae de Ibn Gabirol e por Maimônides (que devia conhecer apenas 
indiretamente). Entre as fontes latinas encontramos Boécio, Gundissalino, Alfredo Ân-
                             
57  Cfr. supra n. 55. 
58  Comentario al “De anima” de Aristoteles, ed. M. ALONSO, Pedro Hispano Obras filosóficas, vol. II, CSIC, 

Madrid 1944. 
59  R.-A. GAUTHIER, “Introduction”, in Sancti Thomae de Aquino, Sententia libri de anima, op. cit. p. 239*. 
60  IDEM, ibidem, p. 191* e 240*. 
61  Curiosamente aqui atribuído ao commentator, que por antonomásia na Idade Média designava Averróis, cfr. 

Comment., ed. cit., p. 432 e 433. Mas esta forma de atribuição também se encontra nas Quaestiones super libro 
de crisi et super libro de diebus decretoriis Galeni, cfr. Ms. Madrid, BN, 1877, f. 250rb. A partir do séc. XIII, 
Averróis é o comentador (de Aristóteles) para os latinos, embora também pudesse ser aplicado a outros que se 
lhe opunham, ser o glosador das proposições do De causis, como é aqui o caso 
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glico e o De spiritu et anima (atribuído a Agostinho). Apesar destas fontes secundárias, 
invocadas apenas nas questões, a obra desenvolve-se ao ritmo do texto aristotélico e das 
discussões orais, de que as questões são decerto uma transcrição, procurando o autor 
manter-se próximo do pensamento de Aristóteles sem fazer grandes cedências de har-
monização com as doutrinas base do cristianismo ou com outras interpretações. Ao 
abordar problemas controversos, como a natureza da matéria, a pluralidade das formas, 
as formas do conhecimento, ou outros, o autor tem o cuidado de enumerar as diversas 
soluções que na época se debatiam, propondo aos leitores/ouvintes que optem pela solu-
ção que pareça melhor, sem deixar de indicar a sua preferência.62 

A Scientia libri de anima, outra obra que em um manuscrito se atribui a Pedro 
Hispano, ocupa-se do mesmo tema que a obra anterior, mas de uma forma muito di-
versa.63 O pensamento de fundo e a terminologia usada são muito diferentes, de tal 
forma que, como afirmou Gilson, a obra “faz recordar a psicologia pia e retórica do 
século XII”, com uma perspectivação da alma que evoca “a sua origem Cistercien-
ce”.64 A terminologia usada e as doutrinas centrais, como o microcosmismo, as teorias 
da matéria e da substância, a inserção cósmica do intelecto, aproximam de fato a Sci-
entia dos Chartrenses do século XII. A obra apresenta-nos uma perspectiva bem di-
versa da que encontramos no Comentário sobre a alma, pelo que se a Scientia libri de 
anima fosse atribuída a um mesmo autor configurava uma profunda e inexplicada 
inversão filosófica do pensamento do seu autor. Organizado em 13 tratados, o livro é 
um autêntico compêndio do estado e dos debates da ciência da alma em meados do 
século XIII.65 A estrutura da Scientia segue o De anima de Avicena, mas tratando 
com mais equilíbrio cada tema e acrescentado outros novos. O tratado I contém uma 
metafísica da alma: existência, essência, imortalidade, relação alma-corpo. O tratado 
II oferece uma súmula de todas as faculdades e atividades da alma, que nos tratados 
seguintes serão desenvolvidas (tem-se dito que nesta obra é difícil identificar do pen-
samento o autor, que se expressa de modo equívoco, mas neste tratado ele está todo 
sistematizado e resumido). Na parte central da obra dedicam-se três tratados a cada 
divisão maior da alma (III-V: vegetativa; VI-VIII: sensitiva; IX-XI: intelectiva). Os 
dois últimos tratados são sobre a relação da alma com os órgãos corporais (tr. XII) e 
sobre a sinopse das teorias que Aristóteles expôs no Acerca da alma livro I (tr. XIII). 

A Scientia libri de anima é uma obra de notável engenho sistemático, onde se 
“ordena uma exposição compendiosa e perfeita sobre a natureza da alma e suas facul-
dades (...e são...) reunidas as verdades de todas as investigações em sentenças muito 

                             
62  cfr. por exemplo Comment., ed. cit., p. 263, p. 656, etc. 
63  Scientia libri de anima, ed. M. ALONSO, Pedro Hispano Obras filosóficas I (2ª ed., Juan Flors Barcelona 1961). 

M. ALONSO publicou em 1952 uma Expositio libri de anima existente no manuscrito Madrid B.N. 3314 como 
sendo de Pedro Hispano, apenas porque se encontrava junto à Scientia libri de anima. Apesar do esforço de ar-
gumentação de ALONSO, que fez sobressair semelhanças entre as obras, esta atribuição é destituída de funda-
mento, como foi evidenciado pela historiografia filosófica. Como no manuscrito não se faz qualquer alusão ao 
seu nome também é errado atribuí-la a um Pseudo Pedro Hispano, como agora se faz; seria mais correto desig-
ná-la como Anônimo de Madrid. As obras pertencem mesmo a manuscritos diferentes (um francês, outro inglês) 
que o acaso da encadernação moderna juntou. Sobre a autenticidade da obra cfr. J. M. Cruz PONTES, A obra fi-
losófica de Pedro Hispano…, op. cit., p. 161-163. 

64  Etienne GILSON, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, Sheed & Ward, London 1955, p. 320 
(GILSON apresenta um resumo da Scientia nas p. 319-322). 

65  Sobre esta obra de Pedro Hispano remeto para J. F. MEIRINHOS, A fundamentação do conhecimento na “Scien-
tia libri de anima” de Pedro Hispano Portugalense (diss. mestr., Porto 1989) e a bibliografia aí citada. 
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claras e breves.”66 Como as teorias são acolhidas pela sua verdade, não é citado qual-
quer autor, apesar de ser possível identificar muitas transcrições literais. Trata-se pois 
de uma obra ambiciosa, inspirada no De anima de Avicena, escrita num estilo rebus-
cado, que dificulta a identificação do pensamento petrínico e que não contribuiu para 
a sua difusão.67 A composição da Scientia é normalmente situada após as obras médi-
cas devido ao relevo de certas doutrinas médico-biológicas na argumentação. Mas, a 
presença da medicina não é assim tão extensa. Como é normal numa obra de psico-
gnosiologia do século XIII as fontes são sensivelmente as mesmas do Comentário ao 
De anima, devendo acrescentar-se Dionísio pseudo-areopagita e um maior peso de 
Avicena; quanto à parte biológica são influentes os textos zoológicos e naturais de 
Aristóteles, obras de Avicena e um ou outro texto médico que também circulava nas 
escolas de Artes. Aparte esta proximidade superficial, algumas doutrinas particulares 
e centrais na antropologia e na gnosiologia do século XIII divergem profundamente 
entre o Comentário e a Scientia: natureza da alma, relação do corpo com a alma e suas 
faculdades, psicogênese do conhecimento, natureza do cognoscível, relação da vonta-
de e do arbítrio com o a ação, metafísica da luz e conhecimento, contemplação e uni-
ão do intelecto agente, interpretação dos pré-aristotélicos, organização e sistema das 
ciências naturais, etc. É difícil explicar tantas e tão profundas divergências na evolu-
ção do pensamento de um mesmo autor. Foi por isso proposto que a Scientia é uma 
obra tardia na produção petrínica, mas embora seja uma hipótese interessante, nenhum 
indício permite confirmar a proposta de Gauthier segundo a qual teria sido escrita “em 
Portugal, entre 1250 e 1260”,68 porque as atividades documentadas de Pedro Julião 
não admitem com facilidade esta hipótese e as orientações que perpassam a obra dis-
tinguem-na claramente das restantes atribuídas a Pedro Hispano. Por outro lado, tor-
na-se difícil explicar um percurso que cronologicamente vai da lógica, aos comentá-
rios naturais, às obras médicas, terminando com este tratado avicenista e antropologi-
camente simbolista, para regressar às compilações e receituários médicos, sem que 
num mesmo período o autor se ocupe em simultâneo destas várias áreas. É este um 
problema que falta esclarecer, mas que poderia ser mais facilmente explicado admi-
tindo que as duas obras sobre a Alma foram escritas por autores diferentes, com orien-
tações e objetivos filosóficos diferentes. E se aceitarmos a subscrição que se lê no 
final da obra, a Scientia foi composta por um Petrus Hispanus Portugalensis (cfr. su-
pra n. 10), que deveria estar ligado ao ambiente monástico parisiense da primeira 
metade do século XIII. De qualquer modo, também o naturalismo das obras médicas 
atribuídas a Pedro Hispano contradiz frontalmente a psicologia simbolista deste trata-
do. 

                             
66  Scientia..., ed. cit., p. 5. 
67  Sobre o problemático estilo argumentativo em uso na Scientia ver João FERREIRA, Presença do Augustinismo 

avicenizante na teoria dos intelectos de Pedro Hispano (Pars dissertationis), Editorial Franciscana, Braga 1959 
[= Itinerarium 5 (1959) 29-68]. 

68  R.-A. GAUTHIER, “Préface”, in Sancti Thomae de Aquino, Sententia libri de anima, op. cit. p. 241*. 
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O estudo da alma prolonga-se em Aristóteles nos Parva naturalia,69 e o Liber de 
morte et vita et de causis longitudinis ac brevitatis vite,70 aborda um desses temas, mas 
não é um comentário mas um tratado escrito no mesmo estilo literário e científico da 
Scientia, e com um alcance sistemático idêntico, o que atesta que são obra de um mes-
mo autor. Também a terminologia denota aquele ambiente chartrense referido a propósi-
to da Scientia. O pequeno tratado alarga ao tema específico da vida e da morte e suas 
causas, as doutrinas sobre a alma e a relação alma/corpo, do ponto de vista da conserva-
ção da vida. Outra perspectivação destes problemas, mais somática e biológica mas 
onde não são esquecidos os problemas epistemológicos e gnosiológicos, encontra-se nos 
dois comentários sobre o De animalibus atribuídos a Pedro Hispano. 

O De animalibus (nome dado a um conjunto de três obras biológicas de Aristó- 
teles traduzido para latim em 19 livros por Miguel Escoto) ocupa um importante lugar na 
bibliografia petrínica, desde logo porque é a principal fonte zoobiológica dos escritos 
sobre a alma e das obras médicas, mas sobretudo porque lhe são atribuídos dois comentá-
rios diferentes sobre a obra.71 Ambas as versões são comentários por questões, embora as 
respectivas estruturas e organização divirjam bastante e haja mais diversidade de conteúdo 
que semelhanças.72 A recensão de Florença73 parece ser posterior à de Madrid,74 que Al-
berto Magno seguramente conhecia e utilizou por volta de 1258 nas suas Questões sobre o 
de animalibus.75 O texto do manuscrito de Madrid não é propriamente um comentário mas 
mais uma coleção de questões (uma grande parte das quais são quesitos de tipo salernita-
no), e foi uma mão posterior à do copista que inseriu os lemas do texto de Aristóteles e 
numerou a sucessão dos livros, cujo conteúdo por vezes não corresponde às questões 
apresentadas. O texto de Madrid teve alguma difusão adicional através de uma coletânea 
de 127 questões abreviadas dele extraídas, conhecida como Problemata, de que se conhe-
cem 11 manuscritos, alguns dos quais expressamente atribuídos a Pedro Hispano, o que 
pode ser tido como prova adicional da autenticidade do apógrafo de Madrid. Os Proble-
mas tiveram um certo sucesso e foram mesmo utilizados e citados por enciclopedistas dos 
séculos XV e XVI.76 

                             
69  Nas Glose in Isagoge ad artem parvam Galeni Pedro Hispano remete em dado passo para o seu comentário ao 

De sensu et sensato, obra hoje perdida, cfr. manuscrito Madrid, BN, 1877, f. 32va-b. 
70  cfr. Tractatus bonus de longitudine et brevitate vite, ed. M. ALONSO, Pedro Hispano Obras filosóficas t. III (p. 

413-490) CSIC, Madrid 1952. 
71  Sobre estes comentários ver a recente tese de M. J. C. de ASÚA, The Organization of Discourse on Animals in 

the Thirteenth Century. Peter of Spain, Albert the Great, and the Commentaries on “De animalibus”, Phi. Diss. 
University of Notre Dame (Indiana) 1991. Sobre os dois comentários, sua descoberta, respectivos manuscritos e 
conteúdo, ver J.M. da Cruz PONTES, A obra filosófica de Pedro Hispano..., op. cit., p. 53-102. 

72  cfr. M.J.C. de ASÚA, The Organization of Discourse on Animals..., op. cit. p. 47-86. De Asúa atribui a Pedro 
Hispano somente o comentário de Madrid, que teria sido composto durante o período de ensino da medicina em 
Siena (1245-1250), o comentário de Florença seria no máximo obra de um discípulo. Cruz Pontes começou por 
atribuir a Pedro Hispano apenas o comentário de Florença, por exemplo na sua tese Pedro Hispano Portugalen-
se e as controvérsias doutrinais do século XIII. A origem da alma. Univ. de Coimbra 1964, com argumentação 
que resumiu em “L’interêt philosophique de deux commentaires inédits sur le “De animalibus” et le problème 
de leur attribution à Petrus Hispanus Portugalensis”, in La filosofia della natura nel medioevo. Atti del terzo 
Congresso Internazionale di Filosofia Medioevale (p. 493-501) Milano 1966. Mas, sob a influência de uma tese 
de M. GOLSDTEIN-PRÉAUD viria a aceitar a autoria petrínica de ambos os comentários em IDEM, A obra filosó-
fica de Pedro Hispano..., p. cit. 

73  Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr., G.4.853, ff. 79-191. 
74  Madrid, Biblioteca Nacional, 1877 ff. 256r-299r. 
75  ALBERTUS MAGNUS, Quaestiones super de animalibus, quas reportauit frater Conradus de Austria, ed. E. 

FILTHAUT in Alberti Magni opera omnia, t. XII (p. 77-309) Aschendorf 1955. 
76  Uma edição dos Problemata encontra-se em ASÚA, The Organization..., op. cit. p. 359-403. Ver também, Brian 

LAWN, The Salernitan Questions. An Introduction to the History of Medieval and Renaissance Problem Litera-
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O comentário ao De animalibus do manuscrito madrileno é totalmente diferente no 
conteúdo e no estilo literário do comentário do manuscrito florentino. Neste caso tam-
bém estamos perante uma obra do tipo Sententiae cum questionibus: cada lição compõe-
se de lema, divisão do texto, determinação da intenção e sentenças de Aristóteles e 
questões ao estilo escolástico. É uma obra que devemos aproximar do Comentário sobre 
a alma, porque seguramente pertencem ao mesmo autor. O naturalismo filosófico que 
as atravessa e o estilo de lição mostram que se trata de obras compostas no âmbito de 
uma faculdade de Artes entre 1245 e 1260, o que torna quase impossível uma aproxi-
mação por uma lado com a Scientia libri de anima e por outro com as obras médicas 
atribuídas a Pedro Hispano. Identificar o seu autor é um problema ainda maior que o das 
restantes obras. 

Entre as obras de filosofia natural atribuídas a Pedro Hispano deve ainda ser referido 
o De rebus principalibus naturarum, de que apenas se conhece o início.77 A sua temática 
e terminologia está muito próxima dos métodos simbolistas da astrologia e da alquimia, 
obras que alguns manuscritos e uma persistente tradição têm atribuído a Pedro Hispano e 
que hoje são consideradas pseudônimas, porque as suas doutrinas parecem ser incompatí-
veis com as obras de filosofia natural.78 Mas, deve notar-se que estão muito próximas de 
opiniões que se encontram nas obras médicas e entroncam numa preocupação que a tradi-
ção atribui a João XXI: os segredos da conservatio e da prolongatio vitae. A sua autenti-
cidade e a de outros textos do mesmo tipo deveria ser discutida no quadro das obras médi-
cas e não no da obra filosófica (que como me inclino a pensar pertence a outros Pedros). 
Como comprovei em outro estudo, não pertence a qualquer Pedro Hispano o comentário à 
Fisiognomia do pseudo-Aristóteles, que lhe é atribuído em um manuscrito por erro do 
copista.79 

c) Mística e apologética 
A Pedro Hispano é também atribuída uma Expositio librorum beati Dyonisii,80  

atribuição que tem sido profundamente debatida, com a crítica mais recente a inclinar-se 
para a sua autenticidade.81 A atribuição a Pedro consta apenas em um dos três manuscritos 
conhecidos (um dos quais é parcial). Recentemente localizei outro manuscrito completo, o 
qual poderá trazer novos elementos para a questão, entre os quais a possibilidade de a obra 
ser associada a um Pedro Hispano dominicano. A Exposito petrínica é uma simples expli-
cação corrida dos textos de Dionísio baseada na Extractio de Tomás Galo, que já é uma 
interpretação literal dessas obras, escrita em Vercelli por volta de 1238. Trata-se de uma 
glosa e não de um comentário, cujo conteúdo é de pouca importância teológica, mas é de 
grande utilidade para esboçar uma evolução do pensamento de Pedro Hispano, ou para 
distinguir entre vários Pedros Hispanos. Teria sido escrita antes da Scientia, obra onde 
ocupam lugar de destaque as doutrinas dionisianas de hierarquia (ordo) e da iluminação 

                             
ture, Clarendon Press, Oxford 1963, p. 76-78 (trad. ital. revista pelo autor: I quesiti salernitani, Di Mauro, Na-
poli 1969); e o estudo de Silvia NAGEL, “Antropologia e medicina nei Problemata di Pietro Ispano”, Medioevo 
17 (1991) 221-248. 

77  Ed. por M. ALONSO, Pedro Hispano Obras filosóficas t. III, p. 493-502. 
78  PONTES, A obra filosófica de Pedro Hispano..., op. cit., p. 175-186. 
79  cfr. J. F. MEIRINHOS, “A atribuição a Petrus Yspanus das Sententie super libro de physonomia ...”, art. cit. 
80  Ed. M. ALONSO, Expositio librorum beati Dyonisii, IAC, Lisboa 1957. Esta Expositio abrange todas as obras de 

Dionísio pseudo-areopagita conhecidas no Ocidente a ainda as cartas 1-6. 
81  Ver João Morais BARBOSA, “O legado do “Corpus Areopagiticum” no Ocidente. A “Expositio in librum de 

mystica theologia” de Pedro Hispano“, Cultura. História e Filosofia 1 (1982) 25-44. 
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(metafísica da luz), enquanto que no Comentário ao De anima não encontramos traços 
dessas teorias. Esta exposição poderia constituir o elemento de ligação entre os interesses 
naturalísticos do Comentário sobre a alma e as preferências especulativas e simbolísticas 
da Scientia, mas dificultaria a explicação do posterior regresso aos problemas, temas e 
terminologia próprios dos escritos naturais e médicos. A datação destas paráfrases é bali-
zada por uma referência ao “imperatore Frederico” em cuja posse se diz estar o De anima 
de Dionísio (p. 317), o que pressupõe que ainda estaria vivo, ora como o imperador mor-
reu em 1250 e a Extractio de Tomás Galo foi composta por volta de 1238, a glosa foi 
escrita entre estas duas datas. 

Lugar à parte ocupam uns sermões dominicais, inéditos e nunca estudados, que se 
conservam em 4 manuscritos (aliás diferentes entre si). São 155 homilias de tempore so-
bre temas litúrgicos dominicais, cuja inserção na vida e nas obras de Pedro Hispano é 
muito difícil de explicar (talvez por essa razão nunca houve coragem para os estudar). Os 
sermões são atribuídos a um “fratris petri yspani de ordine predicatorum”,82 pelo que do 
seu estudo poderão advir novos elementos para a identificação de um Pedro Hispano do-
minicano, a quem, como vimos, em muitos manuscritos e catálogos medievais também é 
atribuído o Tractatus de lógica, e que poderia ser também o autor dos comentários a Dio-
nísio. 

d) Medicina 
O mais importante testemunho da obra médica de Pedro Hispano é o manuscrito 1877 

da Biblioteca Nacional de Madrid, em cujos 290 grandes fólios, escritos em letra pequena, 
se encontram 3.000 questões relativas a 10 comentários médicos e ao In de animalibus, 
referido atrás. É quase impossível determinar uma cronologia para as obras médicas, que 
em títulos e volume constitui a parte mais extensa das obras atribuídas a Pedro Hispano. 
Parece ser a parte mais tardia desses escritos, com os comentários a serem situados no 
período de Siena (1245?-1250) e a composição dos receituários a ser prolongada mesmo 
até ao papado. Estas obras podem ser classificadas pelo estilo literário e pela sua finalida-
de: por um lado os comentários dirigidos a um público acadêmico e por outro os especia-
lizados e receituários dirigidos sobretudo à auto-utilização pelos que têm menos posses. 

Os comentários médicos tiveram alguma difusão e influência até ao início do século 
XVI, quando foram editados os três comentários a Isaac Israelita.83 Eles abarcam uma boa 
parte do corpus médico greco-árabe traduzido no século XII que circulava sob o nome 
coletivo de Articela, na qual assentava o ensino universitário da medicina no século 
XIII.84 Para além dos comentários a Isaac, já referidos, conhecemos em duas dezenas de 
manuscritos os seguintes textos de Pedro Hispano: as Glose super Tegni seu in artem 
parvam Galeni, as Notule super Johannicium Ysagoge ad Tegni “Galeni”, as Quaestiones 
super libro de crisi et super libro de diebus decretoriis Galeni, umas Notule super regi-
                             
82  Cfr. Ms. Firenze, BNC, Conv. Soppr., E.1.159, f.1. Uma lista do tempo, rubrica e incipit de cada sermão encon-

tra-se em Johannes Baptist SCHNEYER, Repertorium der Lateinischen Sermones des Mittelalters, für die Zeit 
von 1150-1350. Band 4: Autoren L-P (BGPTM 43,4) Aschendorf V., Münster 1972, p. 652-663. 

83  Isaac, Omnia opera Ysaaci, vol. I, Lugduni 1515, ff. 11-203. De Pedro Hispano, identificado no volume com 
João XXI, editam-se o Commentarium super librum dietarum universalium Isaaci (ff. 11-103), o Commentari-
um super librum dietarum particularium Isaaci (ff. 103-156) e o Commentarium super librum urinarum Isaaci 
(ff. 106rb-203vb). Estas versões são muito diferentes das dos manuscritos, onde, por sua vez, se conservam pelo 
menos duas versões diferentes de alguns desses comentários. 

84  T. PESENTI, “Arti e medicina: la formazione del curriculum medico”, in Luoghi e metodi di insegnamento 
nell’Italia medioevale (secoli XII-XIV) (p. 155-77), Congedo Editore 1989, onde também é referido o papel de 
Pedro Hispano na difusão medieval da Articella. 
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men acutorum Hippocratis, os Problemata supra prognostica Hippocratis, as Questiones 
super libris aphorismorum Hippocratis, as Questiones super de pulsibus Filareti, e as 
Quaestiones super Viaticum Constantini.85 Estes comentários, onde é usada uma vasta 
gama de fontes, só poderiam ter sido compostos no período senense entre 1245-50 e, co-
mo tem sido realçado, têm uma forte ligação com o meio médico salernitano, sendo mes-
mo vistos sob a influência da obra de Bartolomeu salernitano.86 Se excluirmos que não 
estamos perante atribuições erradas, a existência de versões múltiplas de alguns dos co-
mentários indicia um trabalho de revisão ou o resultado de cursos proferidos em universi-
dades diferentes ou em anos diferentes. Todos estes comentários e glosas são sob a forma 
de questões, introduzidas por uma breve dilucidação do texto comentado, exatamente 
como o comentário ao De animalibus do manuscrito madrileno, que pode ser aproximado 
destas obras médicas. 

Existe também uniformidade formal entre as compilações de receitas extraídas de ou-
tras obras, ou tomadas da tradição popular ou da autoria de Pedro Hispano.87 O Thesaurus 
pauperum, uma compilação com finalidade prática e dirigida às gentes de menores recur-
sos, oferece milhares de receitas sobre todas as doenças, desde os cabelos até às unhas dos 
pés, e nele se combinam sem distinção a dietética, a farmacopeia e a magia.88 A obra des-
frutou de grande popularidade, atestada pelas traduções medievais para italiano, portu-
guês, castelhano, catalão, francês, inglês, alemão, hebraico e, um pouco mais tarde, para 
russo. Testemunho desta extraordinária difusão são os cerca de 100 manuscritos e as mui-
tas dezenas de edições conhecidas. Sendo uma compilação, prestava-se a todo o tipo de 
acrescentos e supressões, pelo que a sua história literária é extremamente complexa. Tam-
bém os receituários de oftalmologia tiveram grande difusão,89 por exemplo, Miguel Ânge-
lo copiou algumas receitas para tratar as afecções dos olhos de que padeceu quando pinta-
va o teto da capela Sistina.90 

Nas obras médicas é evidente a predileção de Pedro Hispano pela higiene e dietética, 
consideradas a melhor via para a conservação do regime do corpo, evitando assim a ne-
cessidade de recorrer à medicina curativa, o outro ramo desta arte. Os receituários abran-
gem quer a conservação quer a cura do corpo, advertindo sempre que a conservação é 
mais importante que a cura. Os pares de contrários quente-úmido/frio-seco permitem 
compreender o funcionamento e a ação dos elementos no corpo vivo. Os princípios cós-

                             
85  A edição das duas versões da parte sobre o mal de amor nesta última obra encontra-se em Mary Frances WACK, 

Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries, Univ. of Pennsilv. Press, Philadelphia 
1990, p. 210-251. 

86  Ver a propósito o estudo da obra médica de Pedro Hispano, baseado sobretudo no manuscrito 1877 da Bibliote-
ca Nacional de Madrid, em Piero MORPURGO, L’idea di natura nell’Italia Normannosveva, introd. di A. MUR-
RAY, Ed. CLUEB, Bologna 1993, p. 109-146. 

87  Integram este grupo: o Liber de conservanda sanitate, que inclui a Summa de conservanda sanitate e os opúscu-
los De his que conferunt et nocent e Qui vult custodire sanitatem stomachi (ed. PEREIRA, Obras..., cit. na nota 
seguinte, p. 427-500), o De Regimine Sanitatis per omnes menses (ed. PEREIRA, Obras..., p. 414-419), as Dietae 
super cyrurgia (ed. K. SUDHOFF in Beitrage zur Gesch. der Chirurgie 2, 1918: 395-398) e ainda o Tractatus de 
febribus com que geralmente termina o Thesaurus pauperum (cfr. nota seguinte). A estas obras deveriam acres- 
centar-se um Tractatus de anathomia e um De phlebotomia, conhecidos em apenas um manuscrito cada. 

88  Estudos e edição crítica por Maria Helena da Rocha PEREIRA, Obras médicas de Pedro Hispano (Acta Univer-
sitatis Conimbrigensis), Coimbra 1973, p. 1-408, o Tractatus de febribus encontra-se nas p. 303-323. 

89  Trata-se das obras Aqua mirabilis ad visum conservandum ou Secretum de oculis e do De egritudinibus oculo-
rum et curis. Estas obras, transmitidas pelos manuscritos geralmente em conjunto, foram reunidas e editadas sob 
o título comum mas inadequado De oculo por Albrecht Maria BERGER, Die ophtalmologie (liber de oculo) des 
Petrus Hispanus (Petrus von Lissabon, später Papst Johannes XXI.), Text und übersetzung, Verlag von 
J.F.Lehmann, München 1899, respectivamente nas p. 1-43 e 44-82. 

90  Manuscrito autógrafo, Vaticano, BAV, Vat. lat. 3211. 
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micos de atração-do-semelhante e repulsão-do-contrário explicam a ação dos elementos, 
das substâncias, das drogas e dos simples no restabelecimento do equilíbrio do corpo e a 
opção por certas panacéias de tipo mágico e pelo recurso a concepções astrológicas. 

Para lá do seu interesse científico, as obras de medicina têm também clara importân-
cia filosófica sobretudo quando são discutidos tópicos relacionados com os métodos das 
ciências, os graus de certeza do saber médico, as diferenças entre argumentos filosóficos e 
argumentos médicos, a natureza e fins do homem, a teoria das causas e a in- 
ter-ação dos elementos, a natureza e a origem da alma, os modos do conhecimento, a 
relação alma-corpo, o papel das paixões na explicação do agir humano, etc.91 As obras 
médicas são também uma inesgotável fonte para o estudo das ideologias da ciência médi-
ca medieval: superioridade do homem e inferioridade da mulher, relações entre sexualida-
de e saúde, magia e cura, etc.92 

Quanto à questão da identificação do Pedro Hispano ao qual estas obras são atribuídas 
há alguns escolhos que convém reanalisar. Uma vez que são transmitidos por famílias de 
manuscritos completamente diferentes, tratar-se-ia antes de tudo de saber se o autor dos 
comentários é o mesmo dos receituários. Depois falta saber se o autor ou autores, ou ape-
nas um deles coincide(m) com o Petrus Juliani que foi papa. Ao mesmo tempo terão de 
averiguar-se as relações destas obras médicas com as obras lógicas, as filosóficas e as 
teológicas referidas atrás. Os respectivos conteúdos mostram diversidade a mais para 
terem sido compostas por um mesmo autor no curto período de 15 a 20 anos (1230/5-
1250). 

* 
Hoje sabemos que pelo menos alguns textos foram atribuídos a Petrus Hispanus por 

erro dos copistas ou dos editores e que outros são de pseudoepígrafos que procuravam o 
prestígio de que o nome Petrus Hispanus desfrutava, enquanto outros poderão até ter 
sido aproximados do seu nome numa estratégia difamatória do papa João XXI. Alguns 
escritos podem pertencer a diferentes autores com o mesmo nome, mas a tradição histo-
riográfica teve sempre tendência a unificá-los e a repetir essas identificações e testemu-
nhos sem a análise das suas fontes. A chave para a interpretação do “puzzle” Pedro 
Hispano tem sido a convergência para a tese do personagem único, sem se prestar a 
devida atenção às diferenças e por vezes contradições entre as obras que lhe são atribuí-
das. O tratamento da matéria documental, que tem uma dimensão apreciável, também 
tem sido orientado no sentido da identidade de um só Petrus Hispanus, por sua vez iden-
tificado com Iohannes XXI. Como vimos, para preencher as lacunas destas assimilações 
têm sido sugeridas hipóteses de difícil comprovação. 

Com este estudo pretendeu-se reabrir a análise quer das lacunas biográficas quer 
das contradições e divergências entre as obras que são atribuídas a Pedro Hispano. Ten-
do em conta os elementos aduzidos, parece plausível sugerir que lhe têm sido atribuídos 
fatos e obras de pelo menos três Pedros Hispanos diferentes: 

                             
91  Ver um estudo indicativo em Heinrich SCHIPPERGES, “Grundzüge einer scolastischen Antropologie bei Petrus 

Hispanus“, in Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte, Portuguiesische Forschungen der Görresge-
sellschaft Münster, I,7 (1967) 1-51 e a anterior bibliografia do autor aí citada. Na sua leitura deve ser tida em 
conta a questão entretanto revista da atribuição de algumas obras a Pedro Hispano. 

92  Um exemplo pode ler-se no capítulo dedicado à teoria petrínica do mal de amor em Mary F. WACK, Lovesi-
ckness in the Middle Ages..., ed. cit. 
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Petrus Hispanus, O.P.: Autor do Tractatus e dos Syncategoreumata. Poderia ser tam-
bém o autor dos Sermones e mesmo da Expositio das obras de Dionísio, que por vezes 
também é atribuída a um Petrus dominicano. De qualquer forma, tudo aponta para um 
autor natural do centro norte de Espanha, distinto do autor das obras médicas e filosófi-
cas e do papa João XXI. 
Petrus Hispanus Portugalensis: Autor da Scientia libri de anima e do Liber de morte et 
vita..., natural de Portugal e com alguma relação com meios chartrenses, teria escrito 
estas obras na primeira metade do séc. XIII (antes de 1240?), poderia ser também o 
autor da Expositio das obras de Dionísio. Ficaria por determinar a quem pertence o Co-
mentário ao De animalibus do manuscrito de Florença e o Comentário ao De anima 
editado por Alonso, obras que pertenceriam a outro autor. 
Petrus Hispanus medicus  (= a Petrus Juliani?): Autor dos comentários médicos e do 
Comentário ao De animalibus do manuscrito de Madrid. Poderá ser ou não o mesmo 
autor dos receituários médicos. A identificação deste autor permitiria ainda determinar 
se este Petrus Hispanus é o Petrus Juliani lisbonense que veio a ser o papa João XXI. 

A distinção entre estes autores, admitida pelos documentos e pelas obras, permitiria 
simplificar e resolver o “puzzle” Petrus Hispanus. 
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10 

As obras atribuídas a Pedro Hispano 
 

Em cerca de 900 manuscritos encontram-se atribuídas a Pedro Hispano obras que abran-
gem uma extraordinária diversidade temática: lógica, psicologia, filosofia natural, teologia 
mística, apologética pastoral, medicina, alquimia. Vários milhares de páginas, uma parte 
das quais continuam inéditas. A extensão da obra é habitual entre os mestres universitários 
dos séculos XIII e XIV, que nos legaram volumosas bibliotecas. Mesmo a diversidade 
temática é habitual entre autores medievais, vejam-se os exemplos igualmente enciclopé-
dicos de Rogério Bacon, Alberto Magno, Raimundo Lúlio ou Arnaldo de Vilanova. 

Grandes áreas de sombra envolvem Pedro Hispano e a produção desta obra monu-
mental, sobretudo se tivermos em conta que o autor é identificado com Pedro Julião, natu-
ral de Lisboa, que viria a ser entronizado papa João XXI (1276-1277). São vários os ele-
mentos problemáticos a propósito da identidade e da carreira acadêmica do autor que 
solicitam clarificação. Em primeiro lugar a produção desta obra terá ocorrido num período 
muito curto de tempo: entre 1235 e 1250; depois deste ano o Pedro Hispano que nos habi-
tuamos a ver como lógico e filósofo inicia uma longa carreira eclesiástica e política que 
terminaria com a referida eleição papal em 1276. Por outro lado, o seu autor terá praticado 
cada área de estudo em períodos separados: primeiro a lógica, na década de trinta, depois 
as ciências naturais e a filosofia, enquanto estudava medicina, entre 1240 e 1245, período 
a meio do qual se deveriam inserir as obras de teologia e a parenética, e por fim a medici-
na, entre 1245 e 1250. As obras que temos perante nós são na sua maior parte resultado de 
cursos universitários, mas os dados sobre o percurso acadêmico do autor são escassos e na 
sua maioria conjeturais: teria estudado Artes em Paris na década de vinte, depois teria 
ensinado lógica no norte de Espanha ou no sul de França onde escreveu as duas obras 
sobre essa área; os comentários aristotélicos teriam sido escritos em Toulouse, estudando 
depois medicina em Montpellier (ou em Salerno? como já foi sugerido?), que viria a ensi-
nar em Siena entre 1245 e 1250, único período efetivamente documentado em toda esta 
biografia. Depois desta data é abundante a documentação sobre Pedro Julião, mas apenas 
relacionada com diferendos político-eclesiásticos e com o governo da Igreja. 

A historiografia tradicional tem apontado para a identificação de um único autor, Pe-
dro Hispano Portugalense, natural de Lisboa, Julião de nascimento, de uma família que 
continua a ser difícil identificar, e que viria a ser entronizado papa João XXI em 1276, 
falecendo em 1277, seis dias depois de um acidente ter feito ruir o teto dos aposentos do 
palácio papal de Viterbo onde se encontrava (ver p. exemplo de Rijk 1970, p. XXIV-
XLII). A reconstrução biográfica é dificultada pela existência de diversos Pedros Hispa-
nos de origem portuguesa e ativos no século XIII (cfr. Pontes 1977). As dificuldades pa-
tenteadas pelas obras e pela documentação conhecida e sobretudo pelas contradições e 
lacunas da historiografia levaram a sugerir a distinção de diversos Pedros Hispanos (Mei-
rinhos 1996) e a retomar a tese da origem castelhana do autor das obras lógicas, embora 
com argumentos pouco consistentes (D’Ors 1997). 
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Podemos dizer com segurança que as obras atribuídas a Pedro Hispano foram escri-
tas em meados do século XIII (exceto as de alquimia, a atribuir provavelmente ao sécu-
lo XIV) e num período relativamente curto: entre meados da década de 30, data presu-
mida da composição dos Tractatus de lógica e a segunda metade do séc. XIII. Note-se 
que em 1250 Pedro Julião passa a desempenhar tarefas eclesiástico-administrativas e 
não se lhe conhece qualquer atividade de ensino ou científica, o que tem levado alguns 
autores, os que defendem a coincidência de autores, a fazerem terminar aí a atividade 
acadêmica e portanto também a de composição de obras. 

Alguns eruditos, nem sempre acertadamente, chegam mesmo a atribuir a Pedro 
Hispano obras que nos manuscritos aparecem como anônimas, outras vezes são os co-
pistas ou os editores que atribuem a Pedro Hispano obras claramente pseudo-epígrafas 
ou de outros autores (ver no elenco abaixo a secção II. Obras espúrias). 

Numa tendência que se afirma desde meados do século XIV, o Pedro Hispano autor 
desta extraordinária obra vem sendo identificado com o lisbonense Pedro Julião, futuro 
papa João XXI.1 Mas há elementos que permitem questionar esta identificação: a bio-
grafia documentada de Pedro Julião, a difusão manuscrita das obras que lhe estão atri-
buídas, as diferenças de estilo e de conteúdo que aí se encontram e a historiografia sobre 
“Pedro Hispano”.2 

Não sendo aqui necessário entrar no detalhe das discussões possíveis, deve ter-se 
em conta que a clarificação do problema não poderá dispensar a discussão simultânea 
de múltiplas hipóteses, sendo a primeira a mais tradicional de todas (e talvez também a 
mais improvável): 
a) existência de um único Pedro Hispano, filósofo, médico e papa; 
b) a possibilidade de se tratar de diversos autores Pedros de origem Hispânica, uns 

portugueses outros não, pelos quais as obras poderiam ser distribuídas; 
c) existência de erros de atribuição de obras, como de fato tem sido possível compro-

var. 
No primeiro caso torna-se necessário clarificar o percurso biográfico que dê razão 

da diversidade de obras e das opiniões contraditórias que nelas se defende. A segunda 
hipótese, embora permita solucionar um puzzle complexo, comporta ainda mais pro-
blemas: possibilidade de o autor das obras lógicas ser também o autor dos Sermones e 
do Comentário a Dionísio (mas nada impede que estejamos perante dois diferentes au-
tores); possibilidade de Petrus Hispanus Portugalensis ser distinto de todos os outros; 
distinção entre um Petrus Hispanus medicus compilator e um Petrus Hispanus medicus 
commentator; possibilidade de o Pedro Hispano médico ser Pedro Julião (papa João 
XXI); possibilidade de Pedro Julião não ter escrito qualquer obra. Esta discussão deverá 
reunir todos os elementos do dossier submetendo-os a um minucioso estudo, que deverá 
comportar: a análise dos documentos biográficos, a avaliação da historiografia sobre 
o(s) autor(es), a reconstituição da tradição manuscrita das obras, a comparação das  
obras (estilos, fontes, doutrinas). Com toda a probabilidade estaremos perante 4 ou 5 
autores que com o decurso do tempo foram sendo identificados como sendo um único 
“Pedro Hispano”, ademais identificado com o papa João XXI, o português Pedro Julião. 

                             
1  A melhor reconstituição biográfica assente na tese da existência de um único autor, é a realizada por L. M de 

Rijk na introdução da edição crítica dos Tratados lógicos (de RIJK, 1972, p. XXIV-XLII), ver também PONTES, 
1977. 

2  Para uma apresentação desta perspectiva de análise ver MEIRINHOS, 1996. 



 

  As obras atribuídas a Pedro Hispano 153 

 Elenco das obras atribuídas 
Na enumeração que se segue, apenas os títulos em cursivo estão publicados. Não 

existe um elenco normalizado dos títulos das obras atribuídas a Pedro Hispano, por isso 
optou-se pelos títulos que mais facilmente permitem designar cada obra. Entre ( ) indi-
ca-se o respectivo editor e ano de edição. A título informativo indica-se também o nú-
mero de manuscritos conhecidos de cada obra, de um total de 452 manuscritos recen- 
seados que serviu de base à elaboração deste elenco (estima-se que haverá ainda mais 
cerca de 150 manuscritos com obras de Pedro Hispano). As referências bibliográficas 
completas das obras e estudos citados encontram-se na Bibliografia final. 

Tenha-se presente que, devido à falta de dados seguros, as datações são hipotéticas 
e a referência a locais de composição é quase sempre conjetural. 

10.1 Obras de autenticidade reconhecida 
Os manuscritos e outros testemunhos documentais atestam que estas obras foram de 

fato compostas por um Pedro Hispano, mas falta determinar se se trata de um só autor, 
ou de vários com o mesmo nome. 

10.1.1 Lógica 
Segundo todos os indícios, colhidos do conteúdo e da primeira difusão das obras, 

mas sem que haja documentos que o atestem de modo inquestionável, o Pedro Hispano 
autor de obras lógicas escreveu-as no norte de Espanha ou no sul de França, antes de 
1245. As doutrinas, o estilo e as fontes inserem o seu autor no âmbito da lógica parisina 
da primeira metade do século XIII. A identificação do autor com o papa voltou a ser 
posta em causa recentemente (MEIRINHOS 1996; D’ORS 1997), mas sem argumentos 
definitivos. Para uma apresentação mais circunstanciada destas obras, ver neste volume 
o capítulo 11: “A lógica em Pedro Hispano”. 

• Tractatus, obra mais conhecida como Summulae logicales (ed. DE RIJK 1972). Co- 
nhecem-se cerca de 300 manuscritos e mais de 200 edições impressas, a maioria 
com comentários, realizados em contexto universitário por autores das mais diver- 
sas tendências metafísicas e epistemológicas (cfr. Mullally 1945: 132-158; Ferreira 
1952). A maioria dos manuscritos e das edições impressas não contêm o texto puro, 
mas comentários, reelaborações, sínteses. Tendo servido de base para o ensino da 
lógica na maioria das universidades européias entre os séculos XIV e XVI, a autori- 
dade de Pedro era tal que inúmeros autores a recompõem a seu gosto, ou integram 
partes substanciais do Tractatus em obras suas. Para além de glosas, por vezes ex- 
tensas, introduzidas no próprio corpo do texto, chegam a ocorrer mutilações ou  
acrescentos mais profundos no tratado VII, sobre as falácias, que em Itália é por ve- 
zes substituído por outro sobre o mesmo assunto atribuído a Tomás de Aquino, e 
em outras famílias de manuscritos é substituído por um tratado mais curto, conheci- 
do como Fallaciae minores de autor anônimo (de Rijk 1972, p. XCIV; o texto está 
editado na ed. Bochenski, 1947). Ainda na Idade Média a obra foi traduzida para 
grego e hebraico. A sua grande difusão deve-se ao fato de ter sido adotado como li- 
vro de texto na maioria das universidades e studia do continente europeu até ao sé- 
culo XVI, mas a sua presença é nula em Inglaterra, onde a lógica assume uma  
orientação diversa da tradição lógica de Paris. Os Tractatus são compostos por 12 
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tratados, seis sobre a logica antiquorum a lógica categorial e das proposições de tradi-
ção aristotélico-boeciana (Introdução, Predicáveis, Categorias, Silogismos, Tópicos, 
Falácias) e seis sobre a lógica modernorum a lógica das propriedades dos termos (Su-
posição, Relativos, Ampliação, Apelação, Restrição, Distribuição). Ao elaborar esta 
obra Pedro é em grande parte um compilador, que retoma definições e resumos já 
elaborados por outros. Nas “duas lógicas” a originalidade do autor é efetivamente res-
trita e limitada a alguns pormenores de conteúdo, dada a intensa utilização de textos 
anteriores recentemente descobertos e editados, mas é importante na reelaboração 
narrativa e estrutural do corpus textual da lógica. 

• Syncategoreumata (ed. DE RIJK 1992). Obra muito menos difundida, de que sobre- 
vivem cerca de 10 manuscritos. Aqui discutem-se problemas de semântica lógica, 
as propriedades dos termos sincategoremáticos ou expressões consignificantes que 
não embora não tenham um significado próprio afetam a extensão da referência dos 
termos categoremáticos e, como tal, o valor de verdade da proposição onde ocor- 
rem. A obra é composta por uma introdução e dez tratados. Nos nove primeiros são 
determinadas regras de uso dos sincategoremas, testadas pela discussão de mais de 
50 paradoxos lógicos, designados como sofismas; o último tratado teoriza a arte de 
responder na disputa lógica, a cujo benefício concorrem a explicação dos sofismas e 
a definição das regras de uso dos sincategoremas. 

10.1.2 Filosofia natural 
Os dados disponíveis e o conteúdo destes textos indicam que terão sido escritos em 

contexto universitário, no sul de França ou em Itália por volta de 1240-1255. Para uma 
apresentação aprofundada, ver neste volume o estudo de João Ferreira “Linhas funda-
mentais e caracterização do pensamento filosófico de Pedro Hispano”. 

• Commentarium in de anima Aristotelis I-II (ed. integral do texto subsistente em 
ALONSO 1944. Ver alguns aditamentos e correções em Pontes 1982 e 1984). Co-
nhecem-se dois manuscritos, que abrangem o comentário da primeira metade da  
obra de Aristóteles. Obra organizada em lições, o que testemunha a sua relação com 
um curso proferido, onde autor combina a interpretação literal com a determinação 
sentencial da doutrina do estagirita e a discussão de questões relacionadas com te-
mas que, no texto comentado, apenas são afloradas, mas que eram centrais na filo-
sofia medieval. Esses temas vão desde a organização dos saberes e o estatuto espe-
culativo e natural de uma ciência da alma, até aos problemas mais específicos de 
âmbito antropológico filosófico como a natureza da alma e do corpo, sua relação, 
abstração e conhecimento, etc. O autor mantém-se sempre dentro dos limites de 
uma visão naturalística e aristotélica do homem. 

• Scientia libri de anima (duas ed. integrais: ALONSO 1941; ALONSO 1962). Apenas 
se conhece um manuscrito completo no qual se baseiam as edições de Alonso e um 
outro incompleto, descoberto após aquelas edições. Completo e sistemático manual, 
em 13 tratados, sobre todas as faculdades, objetos e funções da alma, que no seu es- 
quema segue o De anima de Avicena, mas onde estão presentes doutrinas de outras 
proveniências, como algum neoplatonismo e sobretudo conhecimentos fisiológicos 
e algum, que sublinham os consistentes conhecimentos médicos ou biológicos do 
autor. Com uma intensa visão espiritualista do homem, a obra estrutura-se sobre 
uma pormenorizada classificação das faculdades da alma, com destaque para as 
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funções vitais, gnosiológicas e ativas, e uma teoria dos intelectos encimada pela 
frontal defesa de uma inteligência agente separada como fonte universal das verda- 
des inteligíveis, que legitimou a associação do autor com um tipo particular de  
agostinismo avicenizante. 

• Liber de morte et vita et de causis longitudinis ac brevitatis vite (ed. integral: 
ALONSO 1952: 403-490). Nesta paráfrase do De longitudine e do De morte et vita 
de Aristóteles, organizada no mesmo estilo da Scientia libri de anima, são analisa- 
das as causas da morte e da vida, da corrupção nos seres geráveis, da longevidade e 
da brevidade da vida. Conhecem-se dois manuscritos, ambos completos. 

• Commentarium cum questionibus super de animalibus. Conhecem-se dois comen- 
tários sobre o De animalibus de Aristóteles, completamente diferentes entre si, atri- 
buídos a Pedro Hispano. Conhecem-se 3 ou 4 manuscritos (excertos das 2 versões 
em PONTES 1964: 255-282; listas de questões das duas versões em ASÚA 1991: 
243-358). O comentário “de Madrid” (Madrid, BN, Ms. 1877) é uma seqüência de 
questões, muitas vez simples quesitos, colocadas com algum artifício após o texto 
aristotélico dividido em lemas, sem que muitas vezes com ele tenham alguma rela- 
ção. A versão “de Florença” (Firenze, BN, Conv. Soppr., G.4.853) contém uma 
Sententia cum quaestionibus, por lições, em que a própria análise do texto aristoté-
lico ocupa uma parte importante da exposição, completada com questões onde a 
matéria médica está mais presente que na versão de Madri. Esta divergência de re-
dações tem sido explicada por duas formas: ou se trata de obras de autores diferen-
tes, ou foram escritas em momentos diferentes da carreira de Pedro; neste caso o 
comentário madrileno proviria do período em que Pedro ensinava numa faculdade 
de Artes e o comentário florentino seria do período em que ensinava medicina. 
Mas, é possível que pertençam a dois diferentes autores (PONTES 1964; ASÚA 
1991). 

• Problemata (ed. integral: DE ASÚA 1991, p. 359-403) Trata-se de um conjunto de 
127 questões (mais propriamente, quesitos) retiradas da versão madrilena do In de 
animalibus. Centra-se nas características de partes do corpo e sobre formas de vida 
específicas dos animais, onde se resolvem dúvidas explicadas com muito senso co- 
mum aristotélico e superstição popular no quadro de uma física dos elementos e dos 
princípios ativos contrários, úmido e seco, quente e frio, líquido e sólido, apetite e 
repulsão, etc. Conhecem-se 11 mss, alguns deles incompletos. 

• De rebus principalibus naturarum (fragmento subsistente editado em ALONSO 1952, 
p. 87-401). Apenas se conhece um manuscrito, com um fragmento do início desta 
obra sobre a geração e a gestação, processos biológicos a que preside a in- 
fluência e conjunção dos planetas, também responsáveis pelos bons e maus humores 
característicos de cada pessoa. No fragmento é anunciada a explicação das virtudes 
dos seres animais, minerais e vegetais, mas o texto termina abruptamente sem entrar 
nesses temas. Não é improvável que esta obra seja de atribuir ao Pedro Hispano al-
quimista do séc. XIV. 

10.1.3 Teologia e apologética 
Faltam elementos que permitam inserir estas obras no decurso da vida de Pedro  

Julião. Devido às referências internas, é possível estabelecer que os comentários a Dio- 
nísio foram compostos antes de 1250, talvez no Norte de Itália. Quanto aos sermões, não 
foram ainda relevados quaisquer elementos que permitam datá-los ou contextualizá-los. 
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• Expositio librorum Beati Dionysii (ed. ALONSO 1957). Conhecem-se 3 manuscritos 
completos, mais um incompleto. A referência a Frederico II e o fato de se tratar de 
uma paráfrase do comentário literal ou Extractio de Tomás Gaulês, abade de Ver-
celli, parece indicar que a obra terá sido composta em Itália. Numa linguagem in-
fluenciada pela escola de S. Vítor de Paris, é glosado o pensamento de Dionísio, 
fortemente marcado pelo neoplatonismo e o seu temas característicos: Deus, trans-
cendência, participação, hierarquia, iluminação, excesso, processão e reversão. Tra-
ta-se de um comentário literal ao corpus areopagiticum, na tradução de João Sarra-
ceno, a que falta apenas o comentário às 4 últimas das 10 cartas de Dionísio: 
– Expositio in librum de angelica hierarchia 
– Expositio in librum de ecclasiastica hierarchia 
– Expositio in librum de divinis nominibus 
– Expositio in librum de mystica theologia 
– Expositio in epistolas I-VI Dionysii 

• Sermones praedicabiles. Conjunto de sermões para os domingos do círculo do ano, 
com uma interpretação preferencialmente moral das leituras da missa. Sobrevivem 
em 4 manuscritos, que apresentam diferentes séries de sermões, cujo elenco se en-
contra em J.B. SCHNEYER (1972, p. 652-663). Os manuscritos que atribuem os 
Sermões a Pedro Hispano identificam-no como dominicano, e sabemos que o papa 
não pertenceu a esta ordem religiosa. 

10.1.4 Medicina 
A obra médica atribuída a Pedro Hispano é a parte mais extensa do corpus e encontra-

se em boa parte inédita. Pedro Hispano foi mestre de medicina na pequena e nova Univer-
sidade de Siena, cidade onde está documentada a sua presença entre 1245 e 1250. Dada a 
sua forma escolar, não é improvável que os comentários médicos tenham sido escritos 
neste contexto. A outra parte da obra médica de Pedro Hispano consiste em recolhas de 
receitas, que poderão ter sido escritas ou ampliadas ao longo dos anos. 

a) Tratados e compilações 
Em geral estas obras possuem uma orientação para a medicina curativa, mas o autor 

insiste na importância de hábitos sanitários, especialmente dietéticos, para a preservação 
da saúde e o prolongamento da vida. Não é possível saber em que contexto e em que épo-
ca estas coleções de receitas foram escritas, mas as referências a médicos salernitanos ou a 
médicos imperiais, que se podem ler em algumas delas, permitem sugerir que terão sido 
compostas pelo Pedro Hispano médico em Siena e começadas ou compiladas antes de 
1250, mas a sua natureza de receituários admite que tenham sido compostas ao longo de 
vários anos de recolha de receitas ou experimenta. 

• De conservanda sanitate, que inclui também os opúsculos De his que conferunt et 
nocent e Qui vult custodire sanitatem stomachi (ed. PEREIRA 1973: 427-500). Cerca 
de 15 manuscritos. Receituário dietético. 

• De egritudinibus oculorum et curis, ver De oculo (ed. BERGER 1899: 44-82). Cerca 
de 50 manuscritos. Receituário oftalmológico. 

• De febribus (ed. e trad. PEREIRA 1973: 301-323). É uma compilação de receitas con-
tra as febres de todos os tipos, composto ao estilo do Thesaurus pauperum, sendo em 
geral colocado a seguir a este como sua última parte. Por isso, também subsiste em 
mais de 100 manuscritos e múltiplas edições e traduções para línguas vulgares. 



 

  As obras atribuídas a Pedro Hispano 157 

• De oculo: título comum dado pelo editor (BERGER 1899) aos receituários oftalmo-
lógicos Liber oculorum, De egritudinibus... e Aqua mirabilis..., que de fato consti-
tuem obras distintas. 

• De phlebotomia (ed. WILKE, 1924). Conhecem-se inúmeros manuscritos, mas pro- 
vavelmente não é senão uma reatribuição de um texto mais antigo. Texto sobre a 
prática da sangria, com interesse para o conhecimento da hematologia na Idade 
Média. 

• De regimine sanitatis per omnes menses (ed. PEREIRA 1973: 414-419). Curto texto 
dietético de que se conhece apenas 1 manuscrito. 

• Dietae super cyrurgia (ed. em K. SUDHOFF 1918). Curto opúsculo de que se conhe-
ce apenas 1 manuscrito com receitas e práticas para a cura de feridos e de mazelas 
que decorrem da guerra. No colophon a obra é atribuída a Petrus Compostellanus 
também designado como Petrus Hispanus. 

• Liber oculorum ou Aqua mirabilis ad visum conservandum, ver De oculo (ed. BER-
GER 1899: 1-43). Cerca de 50 manuscritos. Receituário oftalmológico. 

• Thesaurus pauperum (ed. e trad. PEREIRA 1973: 76-300). Conhecem-se cerca de 
200 manuscritos, alguns com traduções em línguas vernáculas e em hebraico, o que 
atesta a popularidade da obra desde muito. São também inúmeras as edições. Trata-
se da compilação médica mais difundida e popular de Pedro. De fato, a compilação 
de receitas para todo o gênero de males, dos cabelos às unhas dos pés, mereceu lar-
ga difusão e foi muitas vezes reelaborada, parafraseada ou incluída parcialmente em 
obras do mesmo gênero. Misturando princípios ativos naturais com outros pró- 
ximos da magia e da superstição, o autor vale-se de todo o gênero de fontes popula-
res e eruditas, mas muitas vezes ele próprio se apresenta com o autor de algumas 
das receitas que compila neste manual de prática curativa. Têm merecido alguma 
atenção as receitas e conselhos sobre práticas sexuais. No seu final costuma ser co-
locado o De Febribus, composto no mesmo estilo, mas que de fato é uma obra dife-
rente. O autor coloca a obra sob a égide do “Pai dos pobres”, isto é Deus, o que er-
radamente chegou a ser interpretado como uma dedicatória ao papa Gregório X, a 
cujo serviço estaria quando a obra foi escrita, segundo a mesma tradição. 

• Tractatus de anathomia corporis. Inédito, subsiste em 1 manuscrito. 

b)  Comentários e glosas 
O autor debruça-se sobre boa parte do curriculum de Medicina, em particular todos 

os textos de uma versão alargada da Articella e recorre a um amplo leque de fontes 
literárias, prolongando a medicina salernitana. Uma boa parte destes comentários, segu- 
ramente realizados em contexto universitário com difusão relativamente reduzida, en- 
contra-se no manuscrito 1877 da Biblioteca Nacional de Madrid. Estes textos seguem de 
perto as obras comentadas, mas em geral acrescentam-lhe questões que vão muito para 
lá dos seus temas. Não é fácil encontrar uma orientação doutrinal numa obra tão vasta, 
na sua maioria inédita e pouco estudada. A homologia microcosmos-macrocosmos  
acompanha os discursos interpretativos sobre a anatomia e a fisiologia do corpo, apre- 
sentando-se a medicina como a ciência que permite restabelecer preventiva ou curati- 
vamente os seus equilíbrios ou virtudes naturais. As matérias antropológicas, como a 
natureza da alma e as suas faculdades, o lugar e o fim do homem, ou as afecções espiri-
tuais ocupam inúmeras questões ao longo das diferentes obras. 
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• Commentarium cum questionibus super libro de urinis Ysaaci (ISAAC: ff. 156r-
203r). Duas versões, 4 manuscritos. 

• Commentarium cum questionibus super libro dietarum particularium Ysaaci  
(ISAAC: ff. 103r-156r). Duas versões; 7 manuscritos. 

• Commentarium cum questionibus super libro dietarum universalium Ysaaci.  
(ISAAC: ff. 11r-103r). Duas versões; 7 manuscritos. 

• Glose super libris de febribus Ysaaci. 2 manuscritos. 
• Glose super Tegni “Galeni” seu in artem parvam Galeni. 7 manuscritos. 
• Notule super Johannicium Ysagoge ad Tegni “Galeni”. 4 manuscritos. 
• Questiones super libro de crisi et super libro de diebus decretoriis Galeni. 1 ma-

nuscrito. 
• Notule super regimine acutorum Hippocratis. 3 manuscritos. 
• Problemata supra pronostica Hippocratis. 3 manuscritos. 
• Questiones super libris aphorismorum Hippocratis. 3 manuscritos. 
• Questiones super de pulsibus Filareti. 4 manuscritos. 
• Questiones super Viaticum Constantini (ed. parcial WACK 1990: 230-251, sobre o 

mal de amor e a quantificação do apetite e prazer sexuais). 4 manuscritos. A versão 
designada como “A” por M. F. WACK 1990 e parcialmente editada nas p. 212-229, 
não é de Pedro Hispano. 

10.1.5 Obras perdidas 
Há alguns textos, talvez perdidos, que são referidos pelo(s) próprio(s) autor(es) em 

alguma das obras acima referidas, ou por eruditos antigos e que há razões para se supor 
que foram de fato escritos. 

• In mathematicis. 
• Lectiones in primum librum physicorum, seu Questiones physice. 
• Supra librum de sensu et sensato. 
• De formatione hominis tractatus. 
• De medenda podraga tractatus. 
• Glosa in Hippocratis de natura puerorum. 

10.1.6 Cartas e bulas pontifícias de João XXI 
Foram naturalmente redigidas ou ditadas durante o papado, na cidade de Viterbo, 

em 1276 e 1277. 

• Regestum. Edição parcial do manuscrito “ Città del Vaticano, Archivio Segreto, 
Reg. Vat. 38 ”, CADIER, L.: Le Registre de Jean XXI (1276-1277). Recueil des 
Bulles de ce Pape, publiées ou analysées d’aprés le manuscript original des Ar-
chives du Vaticain; in Les registres de Grégoire X (1276-1277), fasc. 3 (Biblio- 
thèque des Écoles Française d’Athènes et de Rome, 12, 3) Paris, 1898, 1960 
(Tables). Algumas bulas encontram-se em versão única ou modificada nos Dicta- 
mina do notário papal Berardo de Nápoles, de que existem vários manuscritos  
(cfr. os mss. Città del Vaticano, Archivio Segreto, Reg. Vat., 29A ou Biblioteca Apos-
tolica Vaticana, Vat. lat. 3977 e o estudo de E. FLEUCHAUS, Die Briefsammlung des 
Berard von Neapel: Überlieferung – Regesten, Monumenta Germaniae Historica, 
München 1998). 
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O resumo de algumas dezenas de bulas, publicadas em diversas fontes, encontra-se 
em A. POTTHAST, Regesta pontificum romanorum, Berlin 1875, vol. II, p. 1710-1718: 
“Iohannes XXI. 1276.1277”. 

10.1.7 Obras de autenticidade discutível ou não verificada 
• Versus de pluvia, de nive, de pruine, de rose, de prandine et de terra (sete versos) 

[1 ms]. 
• Synonima [2 ms]. 
• Questiones de medicinis laxativis [1 ms]. 

10.2 Obras espúrias 
Por razões diversas foram sendo atribuídas a Pedro Hispano obras que hoje sabe-

mos que pertencem a outros autores. 

10.2.1Lógica 
Alguns textos de lógica começam a acompanhar, num período relativamente tar-

dio, as próprias obras de Pedro Hispano a quem são também atribuídos. Dada a época 
em que começam a circular podemos concluir que não faziam parte das obras origi-
nais. 

• Fallaciae minores. De autor anônimo, após 1280 surge em múltiplos manuscritos e 
edições das Summule (e também em BOCHENSKI 1944: p. 65-91, que edita um ma-
nuscrito dessa tradição) em substituição do genuíno e mais extenso Tratado VII, 
também conhecido como Tractatus maiorum fallaciarum ou fallaciae maiores (cfr. 
DE RIJK 1972, p. XCIV). 

• Tractatus exponibilium (ed. e trad. MULLALLY 1945: 104-129). De autor anônimo, 
começa a surgir junto às Summule em meados do século XIV e seria impresso em 
edições tardias das Summule, razão pela qual Mullally ainda o edita como de Pedro 
Hispano (cfr. The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge 
1982, p. 878: entrada “Pseudo Petrus”). 

• Tractatus syncategorematum. É um tratado totalmente diverso do texto ortônimo 
editado por de Rijk (1992), de autor não identificado e inserido nas edições das 
Summule de Colônia de 1489 e 1496 de um modo suscetível de gerar equívocos de 
atribuição (cfr. The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge 
1982, p. 878: entrada “Pseudo Petrus”). 

10.2.2 Filosofia 
Também algumas obras de filosofia foram erradamente atribuídas a um Pedro 

Hispano, fosse por iniciativa de editores recentes ou de copistas. 

• Expositio libri de anima II-III (ALONSO 1952: 87-401). Trata-se de um texto de autor 
anônimo, mas seguramente de tradição anglo-saxônica. Conhecia-se apenas um ma-
nuscrito, na Biblioteca Nacional de Madrid, que foi encadernado junto com a Scientia 
Libri de Anima, o que induziu em erro Manuel Alonso que o publicou como de Pedro 
Hispano. Erradamente é agora atribuído a um “pseudo Pedro Hispano”, teria sido 
mais apropriado citá-lo como Anônimo de Madrid. Entretanto foram descobertos 2 
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novos manuscritos, com o comentário completo, e com atribuição no título em um de-
les: “Scriptum magistri Alesandri super librum de anima” (Ms. Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale, Conv. Soppr. G.4. 853, ff. 193ra-222va; cfr. Joseph BRAMS, “Le 
premier commentaire médiéval sur le ‘Traité de l’âme d’Aristote’?”, Recherches de 
Théologie et Philosophie médiévales 2001 (68) 213-227). 

• In “Pseudo” Aristotelis physonomiam. De fato é uma obra de Guilherme Hispano, 
médico aragonês da primeira metade do século XIV, que um copista, por erro, atri-
buiu a Pedro Hispano (cfr. MEIRINHOS 1995). 

• Questiones de Metaphysica. É de facto o comentário de João Buridano sobre esta 
obra de Aristóteles. 

10.2.3 Alquimia, astrologia 
• Concilium de tuenda valetudine. Trata-se de um excerto da tradução de Johannes 

Hispalensis do Secretum secretorum do ps. – Aristóteles. Dos cerca de 150 manus-
critos conhecidos apenas 2 atribuem a obra a Pedro Hispano, certamente por erro de 
desdobramento do acrônimo do autor da tradução (v.g.: I H). 

• Operatio (alquimia) [1 ms] 
• Veni mecum (alquimia) [1 ms] 
• Verba secreta magistri Petri yspani in arte Alkimie [1 ms] 

10.2.4 Medicina 
• De urina. 25 versos leoninos sobre a urina, ao estilo salernitamno. 3 manuscritos. 
• De venenis (é de PEDRO DE ABANO). Obra atribuída a Pedro Hispano por em 1 

manuscrito estar antes de uma tradução do Thesaurus Pauperum. 
• Questiones super Viaticum Constantini (ed. parcial WACK 1990: 212-229: sobre o 

mal de amor e a quantificação do apetite e prazer sexuais consoante os gêneros). 2 
manuscritos, erradamente atribuído a Pedro Hispano pelo antigo proprietário do 
manuscrito de Erfurt. 

 Breve bibliografia de edições e estudos histórico-críticos 
A lista de estudos sobre Pedro Hispano é extensa, mesmo sem contarmos com as 

obras gerais, onde o seu pensamento é tratado. Nesta bibliografia reúnem-se apenas as 
referências às edições mais atuais e aos estudos que contribuam com elementos ou 
hipóteses sobre a sua atribuição e datação e conteúdo, completando as informações 
fornecidas no precedente elenco de obras. 
Alonso 1941: Pedro Hispano, Scientia libri de anima, lo publica y anota P. Manuel 
Alonso, S.I., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1941. 
Alonso 1944: Pedro Hispano, Obras Filosóficas, vol. II: Comentário al “De anima” de 
Aristóteles, Edición, introducción y notas por el P. Manuel Alonso, S.I. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto de Filosofia “Luís Vives”, Madrid 1944. 
Alonso 1952: Pedro Hispano, Obras Filosóficas, vol. III: Expositio libri de anima. De 
morte et vita et de causis longitudinis et brevitatis vitae. Liber naturalis de rebus prin-
cipalibus. Edición, introducción y notas, Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, Madrid 1952. 
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Alonso 1957: Pedro Hispano Portugalense, Expositio Librorum Beati Dionysii, Fixação 
do texto, prólogo, introdução e notas do P. Manuel Alonso, Instituto de Alta Cultura, 
Lisboa 1957. 
Alonso 1962: Pedro Hispano, Obras Filosóficas, vol. I: Scientia Libri de Anima, Ed., 
introd. y Notas: Manuel Alonso Alonso (Libros Pansamiento, serie Colaboración, 4), 
Juan Flors Editor, Barcelona 1961 [é a 2ª ed. da obra publicada em 1941]. 
de Asúa 1991: Miguel J.C. de Asúa, The Organization of Discourse on Animals in the 
Thirteenth Century. Peter of Spain, Albert the Great, and the Commentaries on “De 
animalibus” (Phi. Dissert.), University of Notre Dame, Notre Dame (Indiana) 1991. 
Berger 1899: Albrecht Maria Berger, Die ophtalmologie (liber de oculo) des Petrus 
Hispanus (Petrus von Lissabon, später Papst Johannes XXI). Nach Müncher, Florenti-
ner, Pariser, Römer lateinischen Codices zum ersten Malen herausgegeben, in’s Deut-
sche übersetzt und erläutert, Verlag von J.F. Lehmann, München 1899. 

Cadier 1898: Léon Cadier, Le Registre de Jean XXI (1276-1277). Recueil des Bulles de 
ce Pape, publiées ou analysées d’après le manuscrit original des Archives du Vatican, 
fasc. 3 de: Les registres de Grégoire X (1276-1277) (coll. de la Bibliothèque des Écoles 
Française d’Athènes et de Rome, 12, 3), Éditions E. de Boccard, Paris 1898 (55 p.). 
Pereira 1973: Maria Helena da Rocha Pereira (ed., trad., coment.), Obras Médicas de 
Pedro Hispano, Prefácio, introduções, traduções e notas, Acta Universitatis Conimbri-
gensis, Coimbra 1973. 
de Rijk 1972: Peter of Spain (Petrus Hispanus Portugalensis), Tractatus, Called After-
wards Summulae logicales. First Critical Edition from the Manuscripts with an Intro-
duction by L.M. de Rijk (Philosophical Texts and Studies, 22), Van Gorcum & Comp. 
B.V., Assen 1972. 
de Rijk 1992: Peter of Spain (Petrus Hispanus Portugalensis) Syncategoreumata. First 
Critical Edition with an Introduction and Indexes by L. M. de Rijk, with an English 
Translation by Joke Spruyt (Studien und Texte zur Geistesgeshichte des Mittelalters, 
30), E. J. Brill, Leiden – New York – Köln 1992. 
Gil Sotres 1986: Pedro Gil-Sotres, Scripta Minora de flebotomia en la tradición médica 
del siglo XIII (Cuadernos de Historia de la Medicina. Catédra de Historia de la Ciencia), 
Universidad de Cantabria, Facultad de Medicina – EUNSA, Ediciones Universidad de 
Navarra, Santander – Pamplona 1986. 
Südhoff 1918: Karl Südhoff, “Eine Kurze Diätetik für Verwundete von Petrus Com-
postellanus (Petrus Hispanus)”, em IDEM, Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im 
Mittelalter: graphische und textliche Untersuchungen in mittelalterlichen Handschrif-
ten, 2 vol. (Studien zur Geschichte der Medizin und Heilkunde, 11-12), Barth, Leipzig 
1918, vol. II, p. 395-398. 
Wack 1990: Mary Frances Wack, Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and 
Its Commentaries (Middle Ages Series), University of Pennsylvania Press, Philadelphia 
1990. 
Ysaac 1515: Omnia opera Ysaaci... curavit ea imprimi ... Barthomoneus trot bibliopola 
... in officina ... Johannis de Platea calcographi, Lugduni 1515. 
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11 

A lógica em Pedro Hispano 
 

Dante imortalizou Pedro Hispano como autor de um afamado livro, colocando-o no 
segundo círculo do Paraíso entre um seletivo grupo de sábios e filósofos e ao lado de 
Hugo de S. Víctor e Pedro Manducator: “... e Pedro Hispano, o qual lá em baixo [no 
mundo] brilha em doze livrinhos” (“... e Pietro Spano, lo qual giù luce in dodice libelli.” 
Commedia, III, xii, 134-5). Os doze livrinhos que fazem a glória de Pedro Hispano são 
os tratados em que se dividem os Tractatus,1 que viriam a ser mais conhecidos como 
Summulae logicales, o mais bem sucedido manual de lógica composto no século XIII, 
um verdadeiro resumo das lógicas dos “antigos” e dos “modernos”, adotado pela gene-
ralidade das universidades continentais até ao século XVI como manual introdutório 
para o ensino desta matéria aos alunos de Artes e pelo qual o próprio Dante parece ter 
estudado. Os Syncathegoreumata,2 que se ocupam de operadores sintático-semânticos, 
completam a obra lógica de Pedro, embora infundadamente lhe tenham sido atribuídos 
outros escritos de lógica.3 Este par de textos retrata bem a situação da lógica por volta 
de 1250 e deixa antever os desenvolvimentos técnicos dos séculos seguintes, para os 
quais contribuirá diretamente. Dispomos hoje de excelentes edições críticas das obras 
lógicas de Pedro Hispano, realizadas pelo acadêmico holandês Lambert Marie de Rijk, 
notável historiador da lógica e filosofia medievais que ao longo de várias décadas trou-
xe à luz da imprensa uma imensa quantidade de textos lógicos medievais ignorados ou 
defetivamente editados, como acontecia com as obras de Pedro Hispano. 

A lógica medieval é em grande parte um aprofundamento da lógica antiga, tomando 
a sério o seu caráter metodológico e fundacional, mas a apropriação desta ocorre em 
paralelo com uma reorganização prática do corpus textual antigo onde são introduzidas 
                             
1  PETER OF SPAIN (PETRUS HISPANUS PORTUGALENSIS), Tractatus, called afterwards Summulae logicales. First 

Critical Edition from the Manuscripts with an Introduction by L.M. de RIJK (Philosophical Texts and Studies, 
22), Van Gorcum, Assen 1972. Esta obra será citada indicando-se o tratado e a secção (exemplo: Tr. IV, 3: 
Tractatus, Tratado IV, secção 3; em alguns casos referem-se também as páginas e linhas). Esta edição supera 
todas as anteriores, nomedamente a edição parcial, que apenas abrange os tratados sobre as propriedades dos 
termos, realizada por Joseph P. MULLALLY, The Summulae logicales of Peter of Spain (Publications in Mediae-
val Studies, 8), The University of Notre Dame, Notre Dame (Indiana) 1945, reimpr. 1960. 

2  PETER OF SPAIN (Petrus Hispanus Portugalensis), Syncategoreumata. First Critical Edition with an Introduction 
and Indexes by L.M. DE RIJK, with an English translation by Joke SPRUYT (Studien und Texte zur Geistes-
geschichte des Mittelalters, 30) E. J. Brill, Leiden-New York-Köln 1992. Também esta obra será citada indi-
cando-se o tratado e a secção (ex.: Sync. IV, 3: Syncategoreumata, Tratado IV, secção 3; em alguns casos refe-
rem-se também as páginas e linhas). A tradução incluída neste volume baseia-se num texto restituído critica-
mente e supera a de Joseph P. MULLALLY, Peter of Spain “Tractatus Syncategorematum” and Selected Anony-
mous Treatises, Transl. Joseph P. MULLALLY; introd. Joseph P. MULLALLY and Roland HOUDE (Mediaeval 
Philosophical Texts in Translation, 13), Marquette University Press, Milwaukee (Wis.) 1964. 

3  Ver a parte final desde capítulo. O lógico Pedro Hispano do séc. XIII não deve ser confundido com o Pedro 
Hispano gramático, do séc. XII, autor da Summa “Absoluta cuiuslibet”, ed. in C.H. KNEEPKENS, Het “Iudicium 
Constructionis”. Het Leerstuk van de constructio in de 2de Helft van de 12de Eeuw. Een Verkennende en Inlei-
de Studie gevold door kritische uitgaven van Robertus van Parijs, Summa “Breve sit” en Robert Blund, Summa 
in arte grammatica en door een werkuitgave van Petrus Hispanus (non-papa), Summa “Absoluta cuiuslibert”, 4 
vol., Ingenium Publisher, Nijmegen 1987 (Dissert. Leiden 1987), cfr. vol. IV. 
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novidades temáticas de que resultarão os aspectos mais criativos da lógica medieval.4  
A partir do século XII a lógica desenvolve-se em duas direções principais: a análise da 
predicação e das proposições, que é em grande parte uma reelaboração da tradição aris- 
totélico-boeciana e a análise das propriedades dos termos categoremáticos e das expres- 
sões sincategoremáticas, exigida por algumas brechas no edifício tradicional da lógica, 
que abre todo um novo campo de teorização onde confluem gramática, semântica, lógi- 
ca e metafísica, a partir de alguns conceitos nucleares colhidos em Boécio e no gramáti-
co Prisciano. Estas orientações, conjugadas com as modalidades próprias dos exercícios 
escolásticos induzirão os desenvolvimentos mais sofisticados da lógica dos séculos XIV 
e XV: a grammatica speculativa, a lógica das consequentiae e a dos modi significandi, 
os sophismata e os insolubilia. 

Embora conscientes de trabalharem uma língua particular, os lógicos medievais la- 
tinos não aspiravam menos que a construir uma lógica universal, procurando as estrutu-
ras elementares e formais do discurso, às quais se procurava reduzir todo o discurso 
natural complexo como forma de resolver problemas. Há entre os lógicos dos séculos 
XII e XIII o nítido sentido das novidades introduzidas, explicitamente designadas pela 
expressão logica modernorum ou lógica dos modernos, centrada nas propriedades dos 
termos, em contraposição com a logica antiquorum, a lógica dos antigos de raiz aristo-
télico-boeciana centrada na proposição. As obras lógicas de Pedro Hispano são um elo-
quente testemunho da inserção da nova lógica no conjunto dos temas da tradição aristo-
télico-boeciana, embora cada parte seja tratada em separado, sem pontos de ligação 
entre os dois domínios, mas fornecendo um verdadeiro catálogo de definições, esque-
mas e regras que permitem adquirir a equipagem conceitual indispensável para a dispu-
ta, para a formulação de proposições verdadeiras e para a dissolução de ambigüidades e 
paradoxos. 

São múltiplos os fatores que estão na base da importância avassaladora que a lógica 
assumirá no âmbito geral do pensamento e do ensino medievais.5 A formação escolar 
elementar e universitária tem na sua base as artes do trivium (grammatica, dialectica, 
rethorica), ciências da linguagem (ars ou scientiae sermocinalis) que estimulam e exi- 
gem a clarificação do caráter formal e material da linguagem, com vista à discussão de 
teses paradoxais de escopo teológico e metafísico, onde a dialética se insinua com força 
crescente. A dilucidação da natureza sintática, semântica e pragmática da linguagem 
está na origem de uma verdadeira explosão da teorização gramatical, na qual se enxer-

                             
4  Cfr. Sten EBBESEN, “Ancient Scholastic Logic as the Source of Medieval Scholastic Logic”, in Norman 

KRETZMANN – A. KENNY – J. PINBORG (eds.) – E. STUMP (ass. ed.), The Cambridge History of Later Medieval 
Philosophy from the rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism, 1100-1600, Cambridge 
University Press, Cambridge 1982, p. 101-127. 

5  Continua a ser útil a obra de Philotheus BOEHNER, Medieval Logic. An Outline of its Development from 1250-c. 
1400, Manchester University Press, Manchester 1952 (repr. 1966). O volume de Alexander BROADIE, Introduc-
tion to Medieval Logic, Clarendon Press, Oxford 1993 (2nd ed.) centra-se em particular nas teorias da inferência 
em autores dos séculos XIV e XV. Aproximações gerais à lógica no âmbito da filosofia medieval podem encon-
tar-se em Alain de LIBERA, A filosofia medieval, Ed. Loyola, São Paulo 1998, passim (La philosophie médiéva-
le, PUF, Paris, 1993) ou sobretudo no seu pequeno livro com o mesmo título A filosofia medieval, J. Zahar Ed., 
Rio de Janeiro 1989 que dedica o II capítulo à lógica medieval (ed. orig. La philosophie médiévale, coll. Que 
sais-je? 1044, PUF, Paris 1989; ou em P. ROSSI – C.A. VIANO (cura), Storia della filosofia. 2. Il Medioevo (En-
ciclopedie del sapere) Ed. Laterza, Roma-Bari 1994; N. KRETZMANN et al. (eds.), The Cambridge History of 
Later Medieval Philosophy ..., op. cit., oferece um panorama desenvolvido da literatura filosófica medieval e 
dos diferentes ramos da lógica (cfr. os estudos insertos nas partes I-V e XI). 
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tam alguns dos mais importantes desenvolvimentos da lógica durante a Idade Média.6 
Até ao início do século XII a biblioteca de textos lógicos disponíveis é reduzida e cons-
titui um cânone praticamente inalterado desde os trabalhos e traduções de Boécio no 
séc. VI: as Categorias e o Peri hermeneias ou Da interpretação de Aristóteles, a Isago-
ge de Porfírio, todos traduzidos por Boécio, autor de comentários a essas obras e de 
outros opúsculos lógicos (De divisione, De differentiis topicis, De syllogismo categori-
co, Introductio ad syllogismos categoricos, De syllogismo hypothetico). Deste grupo 
faziam ainda parte alguns pequenos textos, como o De dialectica de Agostinho e um ou 
outro opúsculo mais recente, como o Liber sex principiorum de autor anônimo do séc. 
XII. Após meados do séc. XII aqueles textos passam a ser conhecidos como logica ou 
ars vetus, em contraposição com a logica ou ars nova, grupo de textos até aí de difusão 
escassíssima ou conhecidos apenas indiretamente e que incluía os restantes textos do 
Organon de Aristóteles: as Refutações sofísticas, os Analíticos primeiros e os Tópicos 
em traduções de Boécio reencontradas e os Analíticos segundos numa tradução realiza-
da por Tiago de Veneza no segundo quarto do século XII e que seria assimilado muito 
mais lentamente. Encontraremos a generalidade destes textos na parte do Tractatus de 
Pedro Hispano relativa à logica antiquorum, que de fato inclui a logica vetus e a logica 
nova (cfr. Tratados I-V e VII). Já a lógica modernorum abre o ao estudo das proprieda-
des de significação e referência dos termos categoremáticos (cfr. Tratados VI e VIII-
XII) e con-categoremáticos (cfr. Syncategoreumata). De qualquer forma, na terminolo-
gia medieval as obras lógicas de Pedro Hispano cabem no âmbito da logica moderno-
rum por conciliarem as dois grupos, novo e antigo, da lógica clássica e por acolherem o 
tema das propriedades dos termos deles ausente. O problema (problema), a dúvida (du-
bium), a questão (questio), a disputa (disputatio), os sofismas (sophismata) e a lição 
(lectio) são técnicas expositivas e narrativas que nas obras de Pedro encontramos apenas 
no âmbito da logica modernorum, o que testemunha como o desenvolvimento desta 
parte da lógica é solidária com as diversas vertentes dos métodos escolares.7 

Para além do caráter propedêutico das ciências da linguagem, da disponibilidade de 
uma ampliada biblioteca lógica e dos insinuantes problemas teológicos, convém ter pre- 
sente que a prática letiva escolástica, assente na leitura e interpretação de textos, se 
prolongava pela prática disputacional, momento dialético de confronto de posições e de 
aprofundamento e fundamentação de soluções próprias para os mais tradicionais ou 
mais inesperados problemas. A partir de uma certa altura o ensino da lógica nas Facul- 
dades de Artes orienta-se precisamente para a aquisição e o treino do domínio das técni-
cas argumentativas ou contra-argumentativas e de exercícios práticos de discussão que 
estão na origem de certas formas literárias novas onde são discutidos paradoxos e ambi-
güidades proposicionais: sophismata, insolubilia, impossibilia, obligationes. É este 
novo conjunto de problemas, de modos de os discutir e de textos centrados na exposição 
das propriedades dos termos, que passam a ser designados como logica modernorum e 
de que são exemplos os textos também editados por L.M. de Rijk, os quais após uma 
                             
6  Sobre a importância da gramática nas origens do desenvolvimento da lógica escolástica e da sua interconexão 

com questões teológicas: Alain de LIBERA – Irène ROSIER, “La pensée linguistique médiévale”, in AUROUX,  
Sylvain (ed.), Histoire des idées linguistiques, t. 2, Mardaga ed., Paris 1992, p. 115-186; ver também no final do 
volume o utilíssimo vocabulário: “La terminologie linguistique latine médiévale”, por I. ROSIER, p. 590-597. 
Ver também Alfonso MAIERÙ, “The Philosophy of Language” (trad. E. SANSONE), in Giulio LEPSCHY, History 
of Linguistics, vol. II: Classical and Medieval Linguistics, Longman, London-New York 1994. 

7  Para um conspecto geral do ensino da lógica na Idade Média ver o cap. 5 da obra de Alfonso MAIERÙ, Univer-
sity Training in Medieval Europe, trad. D. N. Pryds, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1994, p. 117-141. 
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parte dedicada à lógica dos antigos expõem algo sobre a lógica dos termos.8 Desconhe-
ce-se o nome dos autores de quase todos estes textos e por isso são designados ou pelas 
suas primeiras palavras ou pelo local onde hoje está o manuscrito: Introductiones pari-
sienses, Logica “Ut dicit”, Logica “Cum sit nostra”, Dialectica Monacensis, Tratacta-
tus de proprietatibus sermonum,9 e muitos outros pequenos tratados como as Summulae 
antiquorum de que se falará mais à frente. Estas obras de finalidade introdutiva sumari-
am e compendiam as “duas lógicas”, sob uma forma literária particular: a súmula. É 
delas e não dos textos aristotélico-boecianos que dependem, muitas vezes literalmente, 
os Tratados de Pedro Hispano, que por sua vez se transformariam na matriz textual e no 
padrão de autoridade em matéria lógica de todo o período escolástico, ao ponto de subs-
tituírem nos programas universitários algumas das obras de Aristóteles e Boécio referi-
das. 

As duas obras lógicas de Pedro Hispano, os Tractatus e os Syncategoreumata, cujo 
aparecimento corresponde a desenvolvimentos no âmbito do ensino da lógica, testemu- 
nham e sistematizam os dois âmbitos, proposicional e terminístico, que caracterizam a 
lógica medieval. Como o caráter histórico da lógica de Pedro é mais evidente se a  
olharmos tal como foi exposta e menos se a abordarmos isolando uma ou outra teoria 
particular, optou-se por descascar a superfície das duas obras em vez de dispor algumas 
fatias temáticas que fariam perder de vista as obras como um todo. Assim, na parte I 
seguiremos descritivamente cada uma das obras e das suas partes, sublinhando as dou-
trinas lógicas mais relevantes. Na parte II far-se-á uma abordagem necessariamente 
breve da história das obras lógicas de Pedro, sobre as quais persistem inúmeras interro-
gações quanto ao contexto e datas de composição, o que não impediu que durante sécu-
los o Tractatus fosse o mais adotado manual escolar para o ensino da lógica, tendo dado 
origem a centenas de comentários, em todas as escolas continentais e com as mais dís-
pares orientações filosóficas e teológicas. 

11.1 A lógica dos Tractatus e dos Syncategoreumata 
Para Pedro Hispano a lógica, mais propriamente a dialética, é uma arte propedêutica 

à aquisição das ciências e orientada para a disputa: 
A dialética é a arte que tem a via para os princípios de todos os métodos. Por essa razão 
deve ser a primeira na aquisição das ciências.10 Chama-se dialectica de dia, que é dois e 
logos, que é discurso, ou de lexis, que é razão, quase discurso ou razão de dois, a saber 
do que se opõe e do que responde numa disputa. Mas, porque não pode haver disputa 
sem linguagem, nem linguagem sem voz, e como toda a voz é som, devemos começar 
pelo som enquanto a priori. (Tr. I 1, p. 1, 1-7) 

                             
8  L.M. DE RIJK, “The Origins of the Theory of the Property of Terms”, in N. KRETZMANN et al. (eds.), The Cam-

bridge History of Later Medieval Philosophy, op. cit., p. 161-173. 
9  Estes textos estão editados e estudados, conjuntamente com outros em L.M. de RIJK, Logica modernorum.  

A Contribution to the History of Early Terminist Logic. Vol. I: On the Twelfth Century Theories of Fallacy; vol. 
II, 1-2: The Origin and Early Development of the Theory of Supposition, Van Gorcum, Assen, 1962-1967. 

10  As palavras iniciais do Tractatus são mais conhecidas numa redação interpolada: “A dialética é a arte das artes, 
a ciência das ciências, que tem a via para os princípios de todos os métodos; de fato só a dialética disputa de 
modo provável sobre os princípios de todas as artes”. As expressões em itálico não existem na versão mais an-
tiga do texto (cfr. o aparato crítico das linhas citadas) e retomam quase textualmente a definição da lógica em 
Agostinho, De dialectica II 13, 18. 
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Enquanto ciência da linguagem a aprendizagem e o domínio da dialética deve ser 
anterior à aquisição ou estudo das ciências. Para Pedro, como o ilustra a fantasiosa eti-
mologia, a dialectica é justificada como arte da disputa, o fulcral exercício escolar no 
ensino medieval. Identificado o fim prático desta arte da linguagem, o manual começa 
por definir os seus segmentos conceptuais de base, para depois estabelecer os elementos 
necessários à condução da disputa. O modo como são constituídas algumas das mais 
extensas secções dos Tratados denuncia este interesse pelo exercício didático da disputa 
entre dois oponentes, que é o “ato silogístico de um contra outro com o propósito de 
demonstrar” (Tr. VII 1, p. 89, 5-6), a qual pode revestir quatro formas cuidadosamente 
definidas e subdivididas (Tr. VII 4-21). A sistematização de toda uma metodologia da 
disputa como instrumento racional, é bem exemplificada pela análise pormenorizada 
dos treze tipos de falácias que permitem compreender o “saber aparente” que é fim dos 
sofistas, enquanto o saber dos dialéticos, cujo fim é a “opinião”, é adquirido nos argu-
mentos tópicos dialéticos (Tr. VII, 21-22). A mesma preocupação com a arte de deter-
minar as regras da discussão transparece nos Sincategoremas cujo tratado final oferece 
uma teoria do responder no contexto da disputa, que, como o mestre relembra, é neces-
sário dominar para enfrentar aquele que questiona (Sync. X, p. 425-433). Convém notar 
que Pedro Hispano fala sempre em “dialética” e não em “lógica” (no Tr. I 4-5 “dialéti-
co” parece contrapor-se a “gramático” e em VII 110 opõe-se a “demonstrador”). Nas 
duas obras apenas uma única vez é usado o termo logica, para distinguir entre “falar 
segundo a natureza” e “falar segundo a lógica” (logice loquendo, non naturaliter) e 
entre a “via lógica” e a “via da natureza” (secundum viam logice, non nature), Pedro 
quer assim sublinhar que para a resolução de um determinado problema sobre a suppo-
sitio o seu ponto de vista é lógico e não o de uma ciência particular, prescindindo por-
tanto da referência ao real (Tr. VI 12, p. 86, 22-23 e p. 87,21-88,4). A dialética é uma 
arte, um saber propedêutico pronto-a-usar dissociado de qualquer ciência particular, que 
permite reconhecer as modalidades da disputa e fornece a equipagem para a resolução 
de problemas decorrentes do uso de argumentos e termos e que colhe toda a sua perti-
nência de uma intersecção entre a recepção da tradição lógica, a prática pedagógica, a 
interpretação de textos e a disputa escola. Mesmo os múltiplos exemplos particulares 
fornecidos pelo autor evitam penetrar em ciências particulares, como por exemplo a 
física ou a teologia, apesar de alguns dos seus problemas terem estado de fato na origem 
da reformulação da lógica aristotélica. Esta orientação explica de certo modo quer a 
exclusão da poética e da retórica do campo da lógica, quer a ausência da discussão do 
método demonstrativo próprio das ciências particulares (apenas definidos em algumas 
linhas no tratado sobre as falácias, VII 5 e 12, parágrafo que um glosador se sentiu na 
obrigação de completar, cfr. aparato p. 93) proposto por Aristóteles nos Segundos Analí-
ticos que tinham ainda uma muito limitada difusão para Pedro os conseguir resumir na 
sua Súmula. A cuidadosa eliminação de qualquer posição doutrinal garantiu ao Tratac-
tus uma difusão sem precedentes, mas retirou-lhe toda a carga crítica e construtiva que a 
lógica tem em outros autores, como por exemplo em Guilherme de Ockham. 

Tendo bem presente esta orientação propedêutica e formativa, os Tratactus pro- 
põe uma síntese da logica antiquorum (vetus e nova) e da logica modernorum sob a 
fórmula literária da súmula, onde se compendia uma parte substancial do corpus lógi-
co. Mas, seguindo uma certa seqüência disciplinar e de progressão da aprendizagem 



 

 José Francisco Meirinhos   •   Estudos de filosofia medieval. Autores e temas portugueses  168 

os Tractatus instituem uma ordem “natural” do saber lógico, num estilo didático que 
desdobra cada tema em classificações arborescentes, com as respectivas definições, 
sempre ilustradas através de esquemas, exemplos e fórmulas mnemotécnicas, estrutu-
rando regras e cedendo ainda um bom espaço para a discussão de problemas, de ques-
tões e de dúvidas segundo as técnicas escolásticas correntes. A súmula de Pedro é 
sobretudo um ponto de confluência de teorias e idéias bastante difundidas no seu tem-
po, sem que haja propriamente uma ampliação criativa das teorias lógicas discutidas. 
Cada tratado é apresentado como parte ou dimensão da dialética, sem qualquer tenta-
tiva de explorar as mútuas relações, tal como são apenas sugeridas as relações das 
teorias particulares com problemas específicos das diferentes ciências. Em nenhum 
ponto transparece a intenção de superar a lógica aristotélica e nem é certo que o autor 
tenha consciência da novidade da lógica dos termos. Convém ter presente que a reela-
boração sumulista do corpus textual da lógica e a anexação das teorias semânticas das 
propriedades dos termos poucas vezes é feita com base nos textos originais, havendo 
sobretudo uma reutilização de textos intermediários de origem escolar que o autor 
retoma, muitas vezes literalmente.11 

11.1.1 Lógica dos antigos 
O primeiro tratado do Tractatus (De introductionibus) oferece a explicação dos 

elementos constitutivos do discurso articulado ou significativo (som, voz, nome, ver-
bo, oração) para se fixar na “proposição” que é a “oração que significa o verdadeiro 
ou o falso, como ‘o homem corre’” (Tr. I 7, p. 3, 23-24). As proposições podem ser de 
atribuição de um predicado a um sujeito, chamadas de inesse, onde se incluem as 
categóricas ou hipotéticas, mas também podem ser modais (Tr. I 22). As proposições 
categóricas, que podem ser universais (“todo o homem corre”), particulares (“algum 
homem corre”), indefinidas (“o homem corre”) e singulares (“Sócrates corre”), qual-
quer uma das quais pode ainda ser afirmativa ou negativa, possuem em comum os 
dois termos, sujeito e predicado, na mesma ordem e são de quatro tipos que o autor 
organiza num esquema em que cada uma ocupa o vértice de um quadrilátero. Assim 
dispostas as proposições categóricas deixam antever os modos como se relacionam 
entre si: como contrárias (as dos vértices do lado superior), subcontrárias (as do lado 
inferior), subalternas (as dos lados esquerdo e direito) e contraditórias (as das diago-
nais), por exemplo: “todo o homem é animal” é contraditória de “um certo homem 
não é animal”. O esquema é bem conhecido, mas identificou-se cada proposição com 
a letra que Pedro lhes atribui apenas no tratado sobre o silogismo: 

                             
11  J. MULLALLY na apresentação dos tratados I-VI (ed. cit., p. XXI-XXXVIII), indica as principais fontes de 

Pedro. L.M. de RIJK na introdução à sua edição do Tractatus (op. cit., p. LXXXVIII-XCV) apresenta um pano-
rama das fontes usadas ou reelaboradas pelo autor, corrigindo algumas das conclusões de MULLALY, mas sobre-
tudo defendendo que Pedro não utiliza diretamente os textos de Aristóteles, Porfírio ou Boécio, que serão rece-
bidos por intermédio de textos lógico-gramaticais do século XII. No que se segue usam-se as conclusões dos 
dois estudiosos no que diz respeito às fontes de Pedro. 



 

  A lógica em Pedro Hispano 169 

Fig. 1: As proposições categóricas (Tractatus, I 12). 

Seguem-se quatro leis sobre as equivalências de sentido (equipollentia) da matéria 
das proposições, indispensáveis para determinar a verdade ou falsidade de cada propor- 
sição a partir da sua oposta. São ainda explicados os três modos de possível conversão da 
ordem de ambos os termos da proposição, que permite deduzir uma proposição por trans- 
posição dos seus termos. As proposições hipotéticas são de tipo diferente, hoje chamar-
lhes-íamos moleculares por serem compostas de duas proposições categóricas. Podem ser 
condicionais (“se o homem corre, o homem move-se”), copulativas (“o homem é animal e 
Deus é”), ou disjuntivas (Sócrates corre ou Platão disputa). Também se definem as condi- 
ções em que podem ser verdadeiras ou falsas, seguidas das respectivas regras de equipo- 
lência. Por fim são explicadas as proposições modais, que de fato são uma variante das ca- 
tegóricas em que “o verbo deve ser sujeito e o modo predicado” (Tr. I 22), e que são de- 
terminadas por um dos seis modos adverbiais: “necessariamente”, “contingentemente”, 
“possivelmente”, “impossivelmente”, “verdadeiramente”, “falsamente” ou pelo caso no- 
minativo correspondente, como em “é possível que Sócrates corra” ou “é impossível que 
Sócrates corra” (Tr. I 21). Também as modais têm as suas regras de equipolência reorga- 
nizadas em quatro grupos de versos mnemônicos. O tratado termina com um esquema 
onde se retomam os quatro grupos de versos em mais um quadrado lógico com a oposição 
das modais. A doutrina de Pedro sobre a proposição encontra elementos complementares 
no tratado sobre o silogismo. A principal fonte medieval para as definições, as proposi- 
ções categóricas e hipotéticas é a obra de Boécio Sobre os silogismos categóricos, parte I, 
com a respectiva Introdução, e não diretamente o Acerca da interpretação de Aristóteles. 
Já a apresentação das proposições modais colhe elementos de uma passagem do comentá- 
rio de Boécio sobre o Perihermeneias. Mas, em ambos os casos, e tal como acontece nos 
restantes tratados, as súmulas de lógica do século XII e da primeira metade do século XIII 
parecem ser a fonte direta de Pedro. 

Os tratados II e III contêm as páginas mais diretamente relacionadas com problemas 
ontológicos e as conhecidas ramificações para o problema dos universais, que não é trata- 
do diretamente, mas que podemos encontrar insinuado aqui e ali, mas sobretudo envolvi- 
do em temas como a “árvore de Porfírio” e na introdução da exposição das categorias. 
Nos tratados II e III Pedro retoma questões tratadas por Porfírio na Isagoge (Tr. II: De 
predicabilibus, os predicáveis) e por Aristóteles nas Categorias (Tr. III: De predicamen- 
tis, as categorias). Em sentido próprio o predicável é apenas “o que pode ser predicado de 
muitos”, em sentido geral o predicável é “o que pode ser predicado de um ou de muitos”. 
Daí que no seu sentido próprio o predicável e o universal são o mesmo, diferindo apenas  
por o predicável se definir por “ser dito” e o universal pelo “ser”: “o predicável é o que é 
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naturalmente apto a ser dito de (dici de) muitos; o universal é o que é naturalmente apto a 
ser em (esse in) muitos. O predicável ou universal divide-se em: gênero, diferença, espé- 
cie, próprio e acidente” (Tr. II 1). Sublinhe-se a clareza da aproximação entre predicável e 
universal e que a distinção entre “ser dito de” e “ser em” terá também um lugar determi- 
nante na teoria das categorias. Este tratado é a explicação de cada um dos cinco aspectos 
isoladamente, reordenando a estrutura da Isagoge de Porfírio ao tratar junto a cada predi- 
cável as semelhanças e diferenças com os restantes. Os modos gerais e subalternos do 
gênero e da espécie são exemplificados pela divisão da categoria da substância, esquema- 
tizado pela chamada “árvore de Porfírio” (ver fig. 2). A substância é o gênero generalís- 
simo porque não tem qualquer gênero superveniente, assim como o indivíduo é o que não 
tem outras subdivisões subalternas. Todos os outros estratos podem ser simultaneamente 
gênero face às divisões inferiores e espécie face ao gênero antecedente. Por exemplo: 
nessa divisão arborescente “animal racional” é espécie de “animal” e é gênero de “ho- 
mem”, que é espécie especialíssima de “Sócrates”, porque sob ela nenhuma outra existe. 
Como disse A. de Libera, “é na análise deste mecanismo de engendramento das espécies 
pelo jogo da diferença constitutiva-divisiva que Porfírio introduz o essencial da conceitua- 
lidade neo-platônica”, de engendramento da multiplicidade por divisão e da reconstituição 
da unidade por regresso ou redução. A estratégia divisiva da categoria da substância é 
descrita num vocabulário que “evoca as idéias de processão e de regresso assim como o 
princípio de redução ao Uno, típicas do neoplatonismo”, ao mesmo tempo que oferece 
“uma representação hierárquica dos seres, permitindo estruturar cada uma das dez catego- 
rias que Aristóteles distingue.”12 Uma vez que a esquematização medieval retoma sobre- 
tudo a reelaboração boeciana, a figura no Tratactus inclui também as diferenças divisi- 
vas (lado direito dos ramos da “árvore”), que Porfírio ignorara. 

Fig. 2: Árvore de Porfírio (Tractatus, II 11). 

                             
12  Alain de LIBERA, La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age (Des travaux), Ed. du Seuil, 

Paris 1996, p. 44. 
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Para além de introduzirem as categorias, os cinco predicáveis são também centrais 
na teoria da definição, que, para Aristóteles, é “a oração que significa o ser” (cit. em Tr. 
II 14) e portanto deve ter por base a substância. A diferença específica é central na defi-
nição: “a diferença é o que é predicado de muitos, que diferem pela espécie naquilo que 
é o como (quale)”, uma vez que perante a questão “como é o homem?” respondemos 
apropriadamente “racional”, pois “racional” é predicado do homem relativamente ao 
como. A própria diferença pode ser divisiva (do gênero) e constitutiva (da espécie), 
porque toda a diferença relativa a um gênero constitui a espécie (por exemplo as espé-
cies “racional” e “irracional” são diferenças do gênero “animal”), daí chamar-se-lhes 
“diferença constitutiva ou específica”. Ora, a definição faz-se com base no gênero e nas 
diferenças, mas, como apenas a espécie tem gênero e diferenças, “apenas a espécie é 
definível”13 substancialmente (Tr. II, 12-13), porque nem o próprio nem o acidente di-
zem o que é o ser de algo. 

A inclusão de um tratado sobre as categorias (De praedicamentis, Tr. III) numa 
súmula de lógica parece ser uma originalidade de Pedro Hispano, que não encontra-
mos nas outras grandes obras do gênero. Esta exposição das dez categorias aristotéli-
cas retoma sobretudo o respectivo comentário de Boécio (In categorias Aristotelis 
libri quatuor), mas também o Liber de sex principiis, de onde é copiada quase literal-
mente a brevíssima apresentação de “ação” e “paixão”, e a Física IV, 3 de Aristóteles 
onde é colhida a discussão dos “oito modos de ser em”. Após diversas considerações 
prévias, algumas das quais repetem o final do tratado anterior, segue-se a explicação 
individual de cada uma das categorias e suas propriedades ou aspectos gerais: subs-
tância (substantia), quantidade (quantitas), relação (ad aliquid, relatio), qualidade 
(qualitas), ação (actio), paixão (passio), antes (prius), idêntico (simul), movimento 
(motus), ter (habere). Antes, as categorias haviam sido classificadas de modo algo 
diferente e definidas como “gêneros generalíssimos”: “O gênero generalíssimo é 
aquele acima do qual não há outro gênero superveniente, como a substância. Ou ain-
da: o gênero generalíssimo é o que sendo gênero não pode ser espécie. E divide-se em 
dez: substância, quantidade, relação, qualidade, ação, paixão, posição, quando, onde, 
hábito. Embora o “ente” se diga daqueles dez, contudo diz-se equivocamente [i.e. por 
homonímia] ou ambiguamente e por isso não é um gênero.14 Sobre estes dez nada 
diremos agora, mas serão determinados nas Categorias” (Tr. II 7). É sobretudo no 
contexto da apresentação das categorias que Pedro toca alguns aspectos que interes-
sam ao problema lógico, ontológico e gnosiológico dos universais. Nas primeiras 
secções do tratado sobre as categorias sintetiza algumas distinções apresentadas no 
início da obra homônima de Aristóteles. Em primeiro lugar entre os três modos de 
predicação (Cat. Cap. 1, 1a1-15): por homonímia (equivoca), por sinonímia (univoca) 
e por paronímia (denominativa). A seguir distingue entre expressões sem combinação, 
como “homem”, e com combinação, como “o homem corre” (cfr. Ca t. Cap. 2). Mas, 
antes de entrar nas coisas ditas sem combinação, onde cabem propriamente as catego-
rias, Pedro convoca a classificação aristotélica dos oito modos de “ser em” (esse in) 

                             
13  Afirmação retomada de Boécio, De divisionibus, Patrologia Latina, vol. 64, col. 886A. 
14  Ver também Tr. II 20: “o ente não pode ser gênero porque, embora segundo o nome seja predicado de todas as 

coisas, todavia não o é segundo uma mesma razão. De fato, a razão do ente, segundo é dito sobre a substância, é 
o ente por si; mas, segundo é dito das outras nove categorias, é ente em outro. E, assim, é predicado segundo 
diversas razões. Por isso, não é predicado univocamente, mas antes equívoca e ambiguamente.” 
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que encontra na Física IV 3, 210a14-24. Ainda das Categorias cap. 2, provém a já 
referida distinção entre “ser no sujeito”, esse in subiecto, que descreve a inerência dos 
acidentes no sujeito, e de “ser dito de um sujeito”, dici de subiecto, que remetem para 
predicação, cujos quatro modos descrevem a relação entre o nome e a coisa (Tr. III 
3).15 A. de Libera sublinhou que durante a Idade Média a inerência e a predicação, 
enxertadas em outros problemas e terminologias de raiz platônica, estão na raiz das 
controvérsias ontológicas sobre os universais. O realismo moderado de Pedro leva-o a 
admitir a realidade quer do universal quer do particular, fora dos quais não há qual-
quer outra realidade (Tr. VI 2, p. 79, 12-14). A predicação do sujeito surge como 
fundamento da inferência lógica, porque “quando algo se predica de algo como sujei-
to, tudo o que é dito do que é predicado, são também ditas do sujeito, como “Sócrates 
é homem” e “homem é animal”, logo “Sócrates é animal” (Tr. III 4; cfr. Arist., Cat. 
Cap. 4). O restante do tratado III não é senão a definição, enumeração e exemplifica-
ção das várias acepções de cada categoria (Tr. III 5-33). Naturalmente o que aqui se 
encontra fornece elementos que serão usados na teoria do silogismo. 

A lógica dedutiva é o tema do tratado sobre o silogismo, raciocínio onde as pre-
missas fornecem razões para a conclusão, que delas deriva logicamente. No Tratado 
IV (De sillogismis) Pedro ocupa-se em particular dos silogismos categóricos. Como 
habitualmente, a definição do tema é preposta: “o silogismo é uma oração na qual, 
afirmadas certas coisas, é necessário que outra decorra das que foram afirmadas”  
(Tr. IV, 2), ou seja de duas premissas decorre necessariamente uma conclusão, como 
no silogismo em que todas as proposições são universais afirmativas: 

todo o animal é substância 
todo o homem é animal 
portanto todo o homem é substância 

Pedro Hispano retoma os elementos da doutrina aristotélica do silogismo. O silo- 
gismo categórico é sempre composto por três termos (p.ex.: substância, animal, ho- 
mem), duas premissas (as duas primeiras afirmações, uma das quais é a maior e outra a 
menor) e uma conclusão. Mas, com três termos apenas é possível fazer três proposições 
se um deles se repetir, assim o termo “maior” é o predicado da conclusão e também está 
na premissa maior (substância no exemplo anterior), o termo “menor” é o sujeito na 
conclusão (cfr. homem), o termo “médio” aparece nas premissas mas não está na con- 
clusão (cfr. animal). Estes elementos permitem classificar as três figuras do silogismo, 
determinadas pelo lugar que o termo médio ocupa: sujeito na maior e predicado na me-
nor (primeira figura), predicado em ambas (segunda figura), ou sujeito em ambas (ter-
ceira figura), pelo que no exemplo anterior temos um silogismo da primeira figura. Pe-
dro não trata os silogismos da quarta figura: predicado na maior e sujeito na menor.  
O modo é a ordenação das duas proposições segundo a qualidade e a quantidade. Pro-
põem-se, então, 6 regras universais que se aplicam a todas as figuras do silogismo.  
O núcleo central deste tratado oferece uma descritiva exemplificação dos dezenove 
modos das três figuras. A primeira figura tem nove modos, precedidos de duas regras; a 
segunda figura tem quatro modos precedidos de duas regras; também aos seis modos da 
terceira figura são antepostas duas regras; nos dois últimos grupos indica-se sempre a 
                             
15  Cfr. A. de LIBERA, La querelle des universaux..., op. cit., p. 64-65 e as respectivas entradas no glossário final, p. 

498. 
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que modo da primeira figura se pode reduzir o silogismo. Uma das passagens mais cé-
lebres e glosadas do Tractatus é a sistematização deste estudo dos silogismos categóri-
cos através de uma mnemônica dos dezenove modos das três figuras do silogismo, que é 
simultaneamente um esquema para recordar como reduzir os modos ilegítimos do silo-
gismo categórico aos quatro modos legítimos, em que a conclusão decorre das premis-
sas, que são os primeiros quatro da primeira figura (Tr. IV 13, p. 51-52).16 Os quatro 
versos são compostos precisamente de dezenove palavras artificiais, cada uma das quais 
corresponde a um modo: 

[ primeira figura ] BARBARA CELARENT DARII FERIO BARALIPTON CELANTES 
DABITIS FAPESMO FRISESOMORUM.  
[ segunda figura ] CESARE CAMBESTRES FESTINO BAROCHO.  
[ terceira figura ] DARAPTI FELAPTO DISAMIS DATISI BOCARDO FERISON. 

Nestes versos as vogais exprimem o gênero das proposições, a saber a sua qualidade e 
quantidade: A (universal afirmativa), E (particular afirmativa), I (universal negativa),  
O (particular negativa).17 Por sua vez, as consoantes B, C, D e F indicam a maneira de 
reduzir as proposições às formas mais simples da primeira figura. As restantes consoantes 
são destituídas de significado. Cada vogal indica, por ordem, uma proposição do silogis-
mo. Assim, BARBARA recorda o silogismo em que todas as proposições são universais 
afirmativas, FERISON indica um silogismo em particular afirmativa, universal negativa e 
particular negativa. A consoante com que cada palavra se inicia indica um dos quatro 
primeiros modos da primeira figura, os únicos perfeitos, a que devem reduzir-se todos os 
outros para provar a validade do seu modo correspondente. Assim, as iniciadas com B 
devem reduzir-se ao primeiro modo da primeira figura, com C ao segundo, com D ao 
terceiro e com F ao quarto. As consoantes no interior das palavras têm também um signi-
ficado regulador: S indica que a proposição simbolizada pela vogal imediatamente anteri-
or deve ser convertida simplesmente, P indica que a proposição deve ser convertida por 
acidente; M, colocada entre as duas primeiras vogais, indica que deve ocorrer uma permu-
ta das premissas (ou seja fazer da maior menor e vice-versa); C significa que o modo indi-
cado por aquela expressão deve ser provado pelo absurdo. O tratado termina com uma 
breve síntese sobre as combinações úteis de premissas, retirada dos Analíticos primeiros I, 
4 de Aristóteles. 

Esta esquematização resume a doutrina do silogismo categórico dos Analíticos pri-
meiros, tal como se encontra em De syllogismis cathegoricis II de Boécio, embora omi-
ta o sétimo modo da terceira figura que aí se encontra.18 Ao contrário do habitual em 
obras similares, Pedro transferiu a exposição de algumas definições (v.g.: argumento, 
argumentação, indução, entimema, exemplo) para o início do tratado seguinte. 

                             
16  A elaboração de mnemônicas não é uma novidade na lógica medieval, das quais se encontram alguns ensaios 

em pequenos tratados de lógica desde finais do século XII, cfr. L.M. de RIJK, Logica modernorum, op. cit., vol. 
II 1, p. 401-403. Ao longo do Tractatus há outras menmônicas, embora menos célebres (cfr. I 10, p. 5, 15-18; I 
24, p. 14, 12-21, etc.). Os mesmos versos do Tractatus encontram-se nas Introductiones in logicam de Guilher-
me de Shyreswood (IDEM, p. 401), onde se explicam as mnemônicas de um modo mais completo que o ofereci-
do por Pedro Hispano. Como nenhuma destas obras depende da outra, os versos ou devem ter origem num texto 
ainda não identificado ou são colhidos da sua difusão oral no âmbito dos cursos de lógica.. 

17  Ver exemplos na Fig. 1. 
18  MULLALLY, The Summulae..., ed. cit., p. XXXIII. Também aqui tudo indica que Pedro trabalhou com base em 

textos intermediários, cfr. Tr., introd., p. XCII 
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Nos tratados I-IV encontramos os elementos básicos da lógica clássica, nos trata-
dos V e VII são discutidos juízos e argumentos particulares e problemáticos, cujo 
validade não depende apenas da sua forma, como no silogismo, mas também da sua 
sintaxe e do seu conteúdo semântico e que por isso têm que ser analisados de forma 
própria. 

A teoria da argumentação é apresentada no tratado sobre os Tópicos (De locis,  
Tr. V), também ele em grande parte extraído, embora indiretamente, dos livros I e II 
do De differentiis topicis de Boécio, com algum recurso aos próprios Tópicos de Aris-
tóteles e a transferência de alguns temas e definições para outras partes da obra.  
O tratado abre com um conjunto de seis definições de ratio (razão), a última das quais 
interessa diretamente à teoria da argumentação: “razão é o meio que infere a conclu-
são” (Tr. V 1, p. 55), porque o “argumento é a razão que certifica (faciens fidem) da 
coisa dúbia, ou seja é o meio que prova a conclusão”, mas como o que suscita prova é, 
antes, dubitável, o argumento é suscitado por uma questão ou “proposição dubitável”; 
por sua vez a “argumentação é uma oração (oratio) completa composta de premissas e 
conclusão e nela se manifesta a força do argumento” (Tr. V 2). Nesta esquemática 
introdução às dificuldades da argumentação (cujas quatro espécies são o silogismo, a 
indução, o entimema e o exemplo) ecoa a oposição entre o que pergunta e o que res-
ponde numa disputa dialética, cada um dos quais necessita dominar os fundamentos 
dos argumentos que use. Cada argumento é confirmado por um lugar, termo que tra-
duz o grego topos, ou seja uma regra que permite garantir a validade de certas conclu-
sões de acordo com os termos que estão presentes nas premissas. De fato, o locus ou 
lugar “é a base de um argumento, ou aquilo de onde é retirado o argumento conveni-
ente para uma questão dada” (Tr. V 4). Para conhecer o lugar ou topos de cada argu-
mento, Pedro Hispano percorre as múltiplas ramificações dos lugares boecianos, que 
partem da distinção geral dos lugares em “máxima”, ou verdade geral evidente por si, 
como “o todo é maior que a sua parte”, e “diferença da máxima”, ou princípios que 
diferem pelos termos que os compõem, como em “de tudo o que se predique a defini-
ção, também [se predica] o definido” e “de tudo o que se predique a espécie, também 
[se predica] o gênero”. Como é compreensível, apenas os lugares por “diferença da 
máxima” se subdividem. Cada lugar é inserido na classificação geral, definido, exem-
plificado e ilustrado com um ou mais exemplos, cuja validade depende das máximas 
ou regras respectivas. Pedro, mais do que fornecer uma arte de invenção de argumen-
tos ou dos respectivos fundamentos, fornece um catálogo de regras para construir 
argumentos. Uma breve passagem (Tr. V 26; cfr. VII 149) permite-nos ter presente a 
distinção entre “lugar dialético”, que fornece um fundamento legítimo para o argu-
mento e “lugar sofístico”, que fornece uma fundamentação sofística ao argumento 
(tipo que será discutido no tratado VII). Um esquema bastará para constatarmos a 
sistematicidade da doutrina boeciana dos lugares da arte da disputa dialética, ela pró-
pria colhida em Temístio. São os seguintes os lugares argumentativos apresentados 
por Pedro: 
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na origem da lógica da conseqüência, um dos capítulos mais inovadores da lógica medie-
val. Pedro não apresenta ainda um tratado das conseqüências, mas a lógica da inferência 
está de fato presente ao longo das duas obras (cfr. Tr. VII 150-163; Sync. V). 

O tratado sobre as falácias (Tr. VII: De falaciis)20 é uma paráfrase dos seis primeiros 
livros das Refutações sofísticas de Aristóteles, re-sistematizados segundo a divisão das 
falácias que se encontra no comentário de Alexandre de Afrodísias sobre a mesma obra, 
várias vezes citado.21 O interesse pela disputa reaparece na apresentação das falácias, 
colocadas sob o seu signo, pois a “disputa” é definida como o “ato silogístico de um face a 
outro com o propósito de demonstrar” (Tr. VII 1). O silogismo é o instrumento completo, 
perfeito e próprio da disputa, enquanto a indução, o entimema e o exemplo são instrumen- 
tos inferiores (Tr. VII 3). A disputa pode pois ser de quatro tipos: doutrinal (doctrinalis: o 
seu instrumento é o silogismo demonstrativo), dialética (dialectica), probabilística (temp- 
tativa: assume o provável daquele que responde e por isso é um provável relativo) e sofís-
tica (sophistica). “A disputa sofística é a que silogiza a partir de proposições que parecem 
prováveis e não o são. O instrumento desta disputa é o silogismo sofístico. O silogismo 
sofístico é aquele que é aparente e não real” (Tr. VII 8). Pedro define e classifica todos os 
tipos de discussão, mas o coração do tratado é a discussão sofística, com os cinco fins 
especiais a que o disputador pretende conduzir o seu adversário: a refutação, o falso, o 
inopinável, o solecismo, a redundância. Como já vimos acima, o fim próprio da disputa 
sofística é o “saber aparente, porque os sofistas antes querem parecer sapientes não o sen-
do, que sê-lo e não o parecerem” (Tr. VI 21). Ora, o instrumento para alcançar este fim 
são precisamente as 13 falácias. A falácia é um raciocínio que contém um vício de forma, 
e que é a causa ou princípio de engano (deceptio) na proposição (Tr. VI 26). As seis pri-
meiras são falácias na expressão (fallaciae in dictione): equivocação, anfibolia, composi-
ção, divisão, acento, figura da expressão, cada uma delas com dois ou três modos (expos-
tas nos §§ 24-100). Pedro antecede a exposição destas falácias por algumas referências à 
ambigüidade (a multiplicitas é tripartida, como diz Alexandre de Afrodísias), causa de 
dificuldades na expressão, cujo caráter deceptivo provém de não significarmos a mesma 
coisa com os mesmo nome e frases. Já a causa da aparência e da não-existência nas falá-
cias exteriores à expressão (fallaciae extra dictione) está na realidade mesma (causa est in 
re), enquanto que nas falácias na expressão está na expressão mesma e a causa da sua 
falsidade está na realidade (Tr. VII 101). Há sete falácias extra-expressão: acidente, “se-
gundo algo e simplesmente”, ignorância do elenco (elenchus é “um silogismo cuja con-
clusão contradiz a conclusão de outro silogismo”, VII 131), petição de princípio, conse-

                             
20  Nas versões mais antigas as falácias (Tr. VII) surgem de fato após o tratado sobre a suposição (Tr. VI), mas, por 

vantagens de exposição, inverte-se aqui esta ordem. A ordenação “incomum” proposta por Pedro, inserindo um 
tratado da “lógica antiga” entre dois tratados da “lógica moderna”, é corrigida na quase totalidade dos manuscri-
tos que recolocam o tratado sobre a suposição depois do das falácias, juntando-o assim aos restantes sobre as 
propriedades dos termos. A ordem original dos tratados compreende-se pelo fato de a teoria da suposição ter a 
sua origem histórica na análise das falácias in dictione, oferecendo como que um fundamento para a resolução 
de certos sofismas pela compreensão da extensão semântica da referência de certos termos na proposição; cfr. 
L.M. de RIJK, Logica modernorum, vol. I: On the Twelfth Century Theories of Fallacy, cit. 

21  J. MULLALLY ed. cit., p. XXXVI-XXXVII. Este é o tratado mais extenso de toda a obra, razão pela qual em 
muitos manuscritos posteriores a 1280 e em edições impressas é substituído um outro mais curto, conhecido 
como Fallaciae minores, o texto genuíno é por sua conhecido como Tractatus maiorum fallaciarum ou fallaci-
ae maiores, de RIJK mostrou que apenas este é genuíno e que as Fallaciae minores são apócrifas (cfr. Tr.,  
“Introd.”, p. XCIV). Em manuscritos italianos (IDEM, p. XCIV e XCVIII e A. MAIERÙ, University Training..., 
cit., p. 96) no lugar deste tratado chega a ser colocado o tratado De fallaciis atribuído a Tomás de Aquino (edi-
tado em Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia iussu Leonis XIII P.M., edita ... cura et studio Fratrum Praedi-
catorum, vol. 43, Roma 1976, cfr. p. 386-7 e 388-91 a relação dos manuscritos onde as duas obras coincidem). 
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qüência, “não causa como causa”, “várias pergunta como uma” (expostas nos §§ 101-
190). Alguns exemplos de paralogismos: “tudo o que ri tem boca / ora, o prado ri / por-
tanto o prado tem boca”,22 falácia por equivocação de segunda espécie, porque na segun-
da premissa “ri” tem o sentido de “floresce” (VII 32); “tudo o que é de Aristóteles é pos-
suído por Aristóteles / este livro é de Aristóteles / logo, este livro é possuído por Aristóte-
les”, falácia por anfibolia de primeira espécie porque a mesma frase “o livro de Aristóte-
les” significa várias coisas, quer o livro que ele escreveu quer o livro de que ele é proprie-
tário (VII 45); “o que não é homem, é um homem morto / portanto, o que não é homem, é 
homem” é uma falácia segundo algo e simplesmente do primeiro modo porque “morto” 
diminui a razão daquilo a que se acrescenta (VII 122); “Platão é filho de Sócrates / por-
tanto, Sócrates é pai de Platão” é uma petição de princípio do quinto modo, porque algo 
não se pode provar pelo seu correlativo (VII 147); “se é um homem é um animal / portan-
to, se é um animal é um homem”, falácia por conversão do conseqüente (VII 157). Nas 
dezenas de paralogismos expostos Pedro procura explicar porque é que a falácia parece 
verdadeira. O tratado termina com a apresentação das regras aristotélicas para resolução 
das falácias por ignorância da questão (ignorantia elenchi, isto é da contradição existente 
no silogismo), que são um tipo particular de falácias, mas também são o modo geral ao 
qual se podem reduzir todas as falácias particulares (VII 179-190). 

Tópicos e falácias, são partes de uma mesma teoria da discussão, centrada no silo-
gismo, mas enquanto a “opinião”, que é o fim da dialética, se adquire por argumentos 
extraídos dos lugares dialéticos ou tópicos, já o “saber aparente”, que é o fim das dispu-
tas sofísticas, se adquire por argumentos extraídos dos treze lugares sofísticos ou sofis-
mas (Tr. VII 22). 

11.1.2 Lógica dos modernos 
Os tratados VI e VIII-XII ocupam-se das propriedades semântico-referenciais dos ter- 

mos, cerne da “lógica moderna” com uma tal unidade temática que em muitos manus- 
critos eram apresentados como constituindo apenas um tratado, também conhecido como 
parva logicalia devido quer à sua pequena dimensão, quer à diferença aos magna logica- 
lia dos restantes tratados. De fato, em algumas famílias de transmissão textual do Trac- 
tatus estavam agrupados num único Tratado VII, exatamente como viria a acontecer na 
Summa Logicae de Ockham, mas Pedro Hispano dedicou um tratado a cada uma das seis 
propriedades dos termos. Por sua vez os Syncategoreumata, quando eram copiados ou 
editados com o resto da obra, chegavam a ser designados como Tratado oito. Estes seis 
tratados sobre as propriedades dos termos coincidem literalmente com um texto anônimo 
que de Rijk intitulou Summule antiquorum, do qual divergem apenas em ligeiros acres- 
centos. Esta obra é geralmente tida como a fonte de Pedro para esta parte do Tractatus,  
o que de imediato lhe retira qualquer originalidade.23 

                             
22  Sobre este exemplo em lógicos e teólogos do séc. XII, ver Irène ROSIER, “Prata rident”, in A. de LIBERA –  

A-ELAMRANI-JAMAL – A. GALONNIER (eds.), Langages et philosophie. Hommage à Jean Jolivet (Études de 
philosophie médiévale, 74), Vrin, Paris 1997, p. 155-176. 

23  As Summulae antiquorum foram publicadas por L. M. de RIJK, “On the Genuine Text of Peter of Spain’s 
Summule logicales – I. General problems...”, art. cit., p. 9-24, cfr. as p. 5-8 do mesmo estudo e as p. LXXI-
LXXII e XCIV da edição do Tractatus. Ver também a recensão de N. KRETZMANN – J. LONGEWAY – E. STUMP 
– J. VAN DYCK, “L.M. de Rijk on Peter of Spain”, Journal of the History of Philosophy, 16 (1978) 325-333, em 
especial as p. 329-332, onde os autores se inclinam a concluir que é Pedro que usa as Summulae antiquorum e 
não o contrário. Antes de se conhecer este opúsculo e a massiva abordagem das propriedades dos termos no sé-
culo XII julgava-se que este campo da lógica havia nascido precisamente na obra de Pedro Hispano. 
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Em Pedro Hispano a suppositio (suposição),24 distingue-se da significatio (signifi- 
cação) e da copulatio (copulação) e organiza as restantes propriedades que dela depen- 
dem: relatio (relação), ampliatio (ampliação), appelatio (apelação), restrictio (restri- 
ção), distributio (distribuição). 

A significação do termo, tal como aqui a entendemos, é a representação convencional 
de uma coisa pela palavra. [...] Uma é a significação de uma coisa substantivamente, re-
alizada por um nome substantivo, como “homem” e outra é a [significação] de uma coi-
sa adjetivamente, realizada por um nome adjetivo ou por um verbo, como “branco” ou 
“corre”. [...] a adjetivação e a substantivação são modos das coisas que são significadas 
e não da significação. 

Diz-se que os nomes substantivos supõem e que os nomes adjetivos e os verbos co-
pulam. 

Ora, a suposição é a acepção do termo substantivo no lugar de algo (pro aliquo). De 
fato, a suposição e a significação são diferentes, porque a significação é a imposição de 
um signo verbal (vocis) à coisa significanda, a suposição é a acepção do próprio termo que 
já significa, por alguma coisa (pro aliquo). Como quando se diz “o homem corre”, este 
termo “homem” supõe por Sócrates, ou por Platão e assim sucessivamente. Por essa razão 
a significação é anterior à suposição. Nem pertencem à mesma coisa, porque significar é 
próprio do signo verbal (vocis), e supor é-o do termo (termini), que é como se fosse com-
posto de signo verbal e significação. Portanto a suposição não é a significação. 

A copulação é a acepção do termo adjetivo [e do verbo] por algo. (Tr. VI 2-3). 
Para esta primeira abordagem comparativa Pedro convoca três propriedades dos ter- 

mos: “significação”, “suposição” e “copulação”, mas apenas as duas primeiras serão tra- 
tadas, enquanto que a “copulação”, função atributiva ou referencial dos adjetivos, distinta 
da cópula verbal, será um dos temas dos Syncategoreumata. Nunca é demais sublinhar a 
explícita distinção entre significação e suposição, com a recusa de tomar esta última como 
um modo particular da significação, tese que encontramos sobretudo na tradição oxonia- 
na. Mas, apesar da distinção entre as duas formas de relação semântica, a formulação que 
Pedro dá aos diversos modos de suposição não deixa de conter algumas ambigüidades no 
que diz respeito à distinção com a significação.25 A significação e a suposição são duas 
formas distintas da acepção ou relação do termo (ou palavra) ao seu referente. Significar é 
conotar ou tornar algo presente (re-presentar) de modo convencional através de um som 
articulado pela voz, isto é, decorre de cada língua e por isso reflete uma relação variável e 
arbitrária entre as palavras e as coisas, quer estas sejam ou universais ou particulares, 
porque apenas pode existir significação do que existe. A suposição, etimologicamente 
“estar no lugar de”, descreve a propriedade denotativa de um termo, que na proposição re- 
fere algo de modo permanente e por isso remete para um plano de relação constante e in- 
variável entre palavras e coisas (entendidas estas como englobando substâncias, ou gêne-
ros, ou espécies, ou indivíduos).26 A análise da suppositio consiste sobretudo em identifi-
car os modos possíveis de referência de um termo. Há quase tantas classificações da supo-
sição quantos os autores e também Pedro propõe uma na parte central do pequeno tratado 
(Tr. VI 4-9)27 devidamente apoiada por exemplos: 
                             
24  Deve evitar-se qualquer confusão com os usos correntes e atuais de supor e suposição, que indicam o ato de por 

uma hipótese. 
25  L. M. de RIJK, “Significatio y suppositio en Pedro Hispano”, Pensamiento 25 (1969) 225-234, cfr. p. 233. 
26  Para uma apresentação desenvolvida da constituição da teoria da suppositio ver L. M. de RIJK, Logica moderno-

rum, II, p. 527-544. 
27  Note-se que a parte final do tratado (§§ 10-12) é de fato a discussão e rejeição da possibilidade de uma supôsi- 

ção “por necessidade da coisa”. Quase poderíamos dizer que, apesar de existir uma certa estabilidade concei- 
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Fig. 4: Esquema dos modos da suppositio (tractatus, VI 8). 

Os exemplos oferecidos permitem concluir que a suposição é uma propriedade con- 
textual de tipo intra-proposicional, uma vez que é na proposição que o termo está por al- 
guma coisa. Contudo, em Pedro Hispano, tal como na lógica de tradição parisiense, sub- 
siste um modo pré ou extra-proposicional, a suppositio naturalis,28 ou suposição poten- 
cial, que indica a capacidade de um termo referir a totalidade dos seus supostos, por 
exemplo o termo “homem”, tomado em si mesmo, isto é fora de uma proposição, tem 
uma referência extensional total porque refere a totalidade dos homens passados, pre- 
sentes e futuros. Pelo contrário, na tradição oxoniense e por exemplo em Ockham, a 
suppositio, enquanto gênero particular da significação, permanece como uma proprie- 
dade estritamente intra-proposicional do termo. Já na suppositio acidentalis, ou suposi- 
ção atual, todas as suas divisões incluídas, o contexto proposicional é determinante, aqui 
as proposições “o homem foi”, “o homem é”, ou “o homem será”, o termo “homem” su- 
põem respectivamente pelos homens passados, presentes ou futuros, razão pela qual po- 
dem ocorrer diversos regimes de referência consoante o que se associa ao termo. Com a 
suposição simples encontramos mais um exemplo da opção realista de Pedro quanto ao 
problema dos universais: “a suposição simples é a acepção de um termo universal (ter-
mini communis) por uma coisa universal (res universalis) significada por ele” (Tr. VI 
5), como em “homem é uma espécie”, “homem” refere o homem em geral enquanto 
realidade extra-mental e não homens particulares. A suposição pessoal é a acepção de 
um termo geral por todos os indivíduos que ele inclui: em “o homem corre”, “homem” 
supõe por todos os indivíduos que inclui (a ampliação e a restrição também são formas 
da suposição pessoal, como veremos). A suposição determinada é a acepção de um ter- 
mo comum tomado em sentido indefinido ou com um signo particular, como nas propo- 
sições “o homem corre” ou “algum homem corre”, e chama-se determinada porque 
“homem” pode supor por qualquer homem, quer corra quer não corra, mas apenas são 
verdadeiras se um homem correr. A suposição confusa é a acepção de um termo comum 
por muitos mediante um signo universal, como em “todo o homem é animal” onde “ho- 
mem”, devido à presença do signo universal “todo”, está por cada um dos seus supostos. 
A distinção entre suposição confusa por necessidade do signo, ou móvel e distributiva 

                             
tual, cada lógico do século XIII tem a sua divisão da suposição, mas há elementos constantes que permitem dis-
tinguir uma tradição parisiense, de que Pedro é um expoente, e uma tradição oxoniense ou insular, representada 
por um Guilherme de Shyreswood; cfr. A. de LIBERA, “The Oxford and Paris Traditions in Logic”, in The 
Cambridge History of Later Medieval Philosophy, ed. cit., p. 174-187. 

28  L. M. De RIJK, “The Developement of Suppositio naturalis in Medieval Logic”, Vivarium 9 (1971) 71-107, 11 
(1973) 43-79; revisto em IDEM, La philosophie au Moyen Âge, E.J. Brill, Leiden 1985, p. 182-203, cfr. 186. 
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(quando naquela proposição podemos inferir cada homem a partir do termo “homem”), 
e confusa por necessidade da coisa, ou imóvel (naquela proposição “animal” não pode 
referir os seus supostos), é ainda proposta, mas numa longa “dúvida” com que o tratado 
termina e que é a quase única diferença entre este tratado e a parte respectiva das men-
cionadas Summulae antiquorum, este último modo virá a ser rejeitado. No âmbito desta 
discussão da suposição confusa, Pedro esboça a possibilidade de passar da suposição 
simples para a pessoal e de legitimar a inferência do geral para o particular (descensus), 
sem fazer ainda a sua teorização que virá a ter importância capital na lógica do século 
XIV.29 

De certo modo as restantes propriedades dos termos submetem-se à suposição.  
O Tratado VIII, que sublinha bem as relações entre gramática e lógica, ocupa-se do 
modo como as expressões relativas, de substância ou de acidente, evocam a coisa ante- 
posta, como em “Sócrates, que corre, disputa”, o relativo “que” refere Sócrates e supõe 
por Sócrates. Os Tratados IX e XI ocupam-se de duas novas propriedades, respectiva- 
mente a “ampliação” e a “restrição”, que ocorrem apenas nos termos em suposição pes-
soal, que para este efeito é agora dividida em restrita e ampliada (Tr. IX 1). Estas duas 
propriedades apenas abrangem o termo geral (communis) como “homem” e não o termo 
discreto como “Sócrates”. A ampliação, que pode ocorrer pelo verbo, pelo nome, pelo 
particípio e pelo advérbio, “é a extensão do termo geral de uma suposição menor para 
uma maior”, como em “o homem pode ser o Anticristo”, “homem” amplia a sua refe-
rência temporal não só para os que existem como também para os que existirão. A res-
trição, que pode ocorrer pelo nome, pelo particípio, pela implicação, pelo uso e pela 
transição do verbo (as duas últimas acrescentadas em XI 18-19), “é a coarctação do 
termo comum de uma suposição maior para uma menor”, como em “o homem é bran-
co”, “branco” restringe “homem” a supor apenas pelos que são brancos. A apelação (Tr. 
X) é uma propriedade distinta da significação e da suposição, uma vez que é uma pro-
priedade exclusiva dos termos enquanto denotam apenas coisas existentes, quer sejam 
singulares como “Pedro” ou “João”, quer sejam, gerais como “homem”, que denota 
todos os homens existentes. A apelação distingue-se da significação e da suposição 
porque estas referem quer o existente quer o não-existente, mas dada a restrição tempo-
ral ao presente, a apelação é de fato o contraponto quer da ampliação quer da suposição 
natural onde o termo tem de fato uma extensão omnitemporal. Por fim é abordada a 
distribuição (Tr. XII), que é “a multiplicação do termo comum realizada pelo signo 
universal”, isto é expressões sincategoremáticas como “todo”, “nenhum”, “nada”, “o 
que quer que seja”, que quantificam logicamente os termos aos quais se referem e são a 
causa de engano em argumentos e sofismas, de que são discutidos alguns exemplos.  
O tratado sobre os Sincategoremas prolonga a discussão de problemas conexos e colhe 
especialmente as teorias da suposição e do silogismo para provar ou refutar os sofismas 
causados pela modificação da extensão de referência dos termos na proposição devido à 
presença de expressões sincategoremáticas. 

                             
29  Paola MÜLLER, “The Descensus ad inferiora in William of Shyreswood and Peter of Spain”, in S. KNUUTTILA – R. 

TYÖRINOJA – S. EBBESEN (eds.), Knowledge and the sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighteen 
International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki 24-29 August 1987, vol. II: 599-608 (Acta 
Philosophica Fennica, 48. Annals of the Finish Society for Missiology and Ecumenics, 55) Helsinki, 1990. 
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Os autores do séc. XIII tendem a tratar os sincategoremas em obras próprias, en-
quanto os sumulistas dos séculos XIV e XV, como Ockham e Walter Burleigh, os in-
cluirão nas próprias súmulas de lógica, em geral no seu início.30 Pedro dedicou aos sin-
categoremas uma obra separada, composta por uma introdução e 10 tratados. Há uma 
relação estreita entre os Tractatus e os Syncategoreumata e nesta obra Pedro remete 
textualmente seis ou sete vezes para os Tractatus e como o contrário nunca acontece 
podemos concluir que estes são anteriores. A obra, pelo seu estilo, testemunha também 
uma maior ligação ao contexto escolar, dada a presença mais constante da técnica da 
questio e mesmo uma referência à lectio (cfr. Sync. IX 8: “Vista a divisão dos silogis-
mos ... na lição anterior...”). 

Os primeiros parágrafos da obra são fulcrais para compreender a concepção petríni-
ca das relações entre linguagem, real e verdade e a função que aí desempenham os sin-
categoremas. O tratado abre exatamente com a definição aristotélica de verdade. 

Uma proposição é considerada verdadeira ou falsa consoante a coisa [envolvida] existe 
ou não.31 Ora, a verdade ou falsidade de uma proposição é causada por expressões sin-
categoremáticas, como “apenas”, “só”, “senão”, “exceto”, etc. Portanto, as expressões 
sincategoremáticas significam alguma coisa, mas não significam coisas que podem ser 
sujeito ou predicado [na proposição]. Portanto, [os sincategoremas] significam coisas 
que são disposições de coisas que podem funcionar como sujeitos ou como predicados, 
uma vez que na proposição verdadeira ou falsa não existem senão o sujeito e o predica-
do e as suas disposições. (Syncategoreumata I 1, ed. cit., p. 38). 

Os categoremas significam coisas, os sincategoremas consignificam estados ou dis-
posições de coisas, por isso estas expressões têm alguma relação com as coisas que 
determinam ou afetam as condições de verdade ou falsidade de uma proposição. Pedro 
ocupa-se nos tratados I-IX das propriedades sintático-semânticas dos sincategoremas, 
classificados segundo a composição (Tratado I: “est”), a negação (II: “non”),32 a exclu-
são (III: “tantum”, “solus”), a exceção (IV: “preter”, “preterquam”, “nisi”), o condicio-
nal (V: “si”); a mudança (VI, sobre “incipit” e “desinit”), a contingência e necessidade 
(VII: “necessario”, “contingenter”), as conjunções (VIII: “-ne”, “an”, “utrum”), a quan-
tidade e intensidade (IX: “quanto”, “quam”, “quicquid”). A introdução e o último trata-
do distinguem-se dos restantes nove tratados onde são concretamente discutidos os sin-
categoremas. O último tratado (Sync. X: De responsionibus), embora não trate de qual-
quer sincategorema, encerra uma doutrina dos fins do seu estudo, sobremaneira útil para 
a arte da resposta na disputa dialética. 

Os sofismas têm o seu lugar no quadro de uma teoria da prova ou demonstração 
(Sync., X 4 ). O sofisma não é um raciocínio sofístico ou uma proposição falaciosa, 
tipos de raciocínio tratados em partes diferentes do Tractatus. O sofisma é “uma propo-
sição ambígua ou defectiva que requer certas distinções antes de o seu correto sentido 
                             
30  N. KRETZMANN, “Syncategoremata, Exponibilia, Sophismata”, in N. KRETZMANN et al. (eds.), The Cambridge 

History of Later Medieval Philosophy ..., op. cit., p. 211-245, cfr. p. 215 
31  Esta definição de verdade na proposição é, de fato, retomada de ARISTÓTELES, Categorias 4b8-10: “Ab eo quod 

res est vel non est oratio vera vel falsa dicitur”. A tradução de res por “coisa” é algo problemática, porque, co-
mo vemos na seqüência do texto de Pedro, significa também o estado ou disposição de coisas (Sync., Introd., 2). 

32  Um estudo aprofundado dos dois primeiros sincategoremas é apresentado por Joke SPRUYT, Peter of Spain on 
Composition and Negation. Text. Translation. Commentary, Ingenium Publisher, Nijmegen 1989. O volume 
contém a edição e tradução da introdução e dos dois primeiros tratados dos Sincategoremas (que viriam a ser 
superadas pela edição crítica, em que a autora colaborou). O estudo das posições de Pedro é completado por 
uma comparação com as de diversos autores seus contemporâneos. 
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lógico ser obtido e a interpretação falsa rejeitada.”33 A discussão destas proposições 
com aparências paradoxais envolvidas no uso da linguagem natural são simultaneamen-
te transferidas para um plano metalingüístico, que se exprime pela formulação de regras 
lógicas que permitem identificar as causas do erro do sofisma ou demonstrar que esse é 
apenas aparente. Os sofismas funcionam, portanto, como exemplos e instrumentos de 
demonstração ou teste de regras, permitindo a análise e dilucidação de ambigüidades. 
Na obra de Pedro Hispano não é explicitamente referida a sua função heurística apesar 
de ela ser bem patente. Os sofismas são quase sempre tratados da mesma forma: posição 
admitida como válida para a discussão (positio), enunciado do sofisma, provas silogísti-
cas a favor (probatio) e contra (contra), solução (solutio) onde se conclui se o enuncia-
do é verdadeiro ou falso. 

Ao longo da obra são discutidos cerca de 50 sofismas ou paradoxos lógicos, os quais 
são autênticos testes da validade de regras lógicas sobre o funcionamento proposicional 
dos sincategoremas. Alguns sofismas sublinham uma estreita ligação entre lógica e física, 
os mais conhecidos dos quais são os relacionados com o primeiro e último instante implí-
citos nos verbos sincategoremáticos aspectuais incipit (começar) e desinit (terminar), onde 
fica esboçada uma lógica da mudança. Pedro, segundo a classificação proposta por N. 
Kretzmann e retomada por de Libera, faz uma “abordagem híbrida” do “problema do 
instante da mudança”: De fato há nele quer uma componente física – a distinção entre res 
permanentes e res successivae, suporte de uma teoria geral dos instantes-limite que po-
demos exprimir com o auxílio dos termos modernos de limite “intrínseco” e de limite 
“extrínseco” –, quer uma componente lógica, a distinção entre diferentes modelos de  
“análise” (expositio) das proposições enganadoras (sophismata) que contêm os sincatego-
remas “incipit” e “desinit”.34 Pedro discute sofismas como “Sócrates termina de ser o mais 
branco dos homens (Sortes desinit esse albissimus hominum)”, admitido que “Sócrates é o 
mais branco dos homens que existem e que após este instante nasce outro homem mais 
branco que ele”, sofisma verdadeiro cuja contraprova erra sob três aspectos (Sync. VI 23). 

Particularmente importantes, se tivermos em conta os desenvolvimentos posteriores, 
são os sofismas resultante da presença da expressão consecutiva, envolvidos na gênese de 
um dos capítulos mais inovadores da lógica medieval, a lógica da conseqüência. No trata-
do V Pedro discute a famosa consequentia adamitorum, associada a Adão da Pequena 
Ponte (Adamus de Balsham ou Parvipontanus) plasmada na regra “ex impossibile quidli-
bet sequitur” (do impossível segue-se o que quer que seja), porque defendem que na pro-
posição condicional se a primeira proposição é impossível a conclusão é sempre verdadei-
ra, como no sofisma “se nada é, algo é”. Mas, Pedro de fato opõe-se a reconhecer validade 
a esta regra, contrapondo-lhe outra: “sempre que uma negação é colocada antes de uma 
proposição, seja ela categórica ou condicional, contradi-la sempre”, única forma de garan-
tir que o antecedente e o conseqüente mantêm uma certa relação ontológica que impede a 
inferência de um a outro quando o antecedente é impossível, porque o que não existe nada 
pode causar (Sync. V 38-56).35 Ao contrário dos adamitas Pedro toma a relação condicio-

                             
33  Ph. BOEHNER, Medieval Logic..., op. cit., p. 8. 
34  Alain de LIBERA, “La problématique de ‘l’instant du changement’ au XIIIe siècle: contribution à l’histoire des 

sophismata physicalia”, in Stefano CAROTI (ed.), Studies in Medieval Natural Philosophy (Biblioteca di Nun-
cius. Studi e testi, 1), Leo Olschki, Firenze 1989, p. 43-93, cfr. p. 51. De Libera estuda neste artigo as soluções 
propostas por quatro autores para o sofisma que a seguir se apresenta. 

35  Joke SPRUYT, “Thirteenth-Century Positions on the Rule ‘ex impossibile sequitur quidlibet’”, Klaus JACOBI 
(Hrg.), Argumentationstheorie. Scholastische Forschungen zu den logischen und semantischen Regeln korrek-
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nal na sua acepção ontológica e não apenas lógica. Com o sofisma “Se tu sabes que és 
uma pedra, tu não sabes que és uma pedra” (V 55-56) mostra que as contradições nele 
envolvidas provêm do antecedente porque já estão nele contidas. O sofisma “o impossível 
pode ser verdade” (Tr. IX 4) havia sido rejeitado por razões semelhantes. 

São inúmeros os sofismas plenos de humor como o anterior, que manifestam bem o 
caráter lúdico destas discussões lógicas. São inúmeros os exemplos que encontramos 
nos Syncategoreumata, alguns exemplos: “Tu não podes negar que não és um asno” 
(VIII 92-97), “Nenhum homem lê em Paris a não ser que seja asno” (VIII 65-66), 
“Quanto mais aprendes, menos sabes” (IX 4-5), “É impossível que algo senão um asno 
te gerasse” (IX 15). 

Sabemos que no século XIV a literatura dos sofismas se autonomiza, e que os sin-
categoremas passam a fazer parte das súmulas de lógica, mas desconhecemos o papel 
que a obra de Pedro Hispano desempenhou neste duplo processo. Talvez devido a esta 
rápida recomposição deste campo de pesquisa os Syncategoreumata tiveram uma muito 
tênue difusão, se comparada com a do Tractatus. 

11.2 História das obras lógicas de Pedro Hispano 
Um breve relance sobre a história das obras lógicas de Pedro Hispano permite-nos 

concluir que a sua limitada originalidade está na proporção inversa da sua ampla in-
fluência na história da filosofia do final da Idade Média e da Época Moderna. 

11.2.1 Data e contexto de composição 
A determinação da data e local de composição da obra lógica de Pedro Hispano 

continua a ser um tema disputado. Hipóteses antigas, como Paris ou Lisboa, estão hoje 
postas de lado. De Rijk, quando preparava a edição crítica do Tractatus notou que o 
exemplo de exemplum (Tr. V 3) era em alguns manuscritos construído com termos in-
compreensíveis. Considerando os códices mais antigos verificou que a sua redação ori-
ginal era a seguinte: “que os leonenses lutem contra os astorguenses é mau, portanto que 
os astorguenses lutem contra os zamoranos é mau”. O que acontecia é que alguns copis-
tas chegados a esta passagem, onde encontravam palavras que lhes eram totalmente 
desconhecidas, erravam ao transcrevê-las ou então adaptavam o exemplo à sua própria 
região. De Rijk concluiu engenhosamente que a obra deveria ter sido escrita na região 
onde o exemplo seria facilmente compreensível, isto é na região de Astorga-Léon-
Zamora (cfr. Tr., “Introduction”, p. LVIII-LXI), mas a hipótese obrigava a conjeturar 
uma permanência de Pedro Hispano nessa região, fato até aí nunca aventado. A hipótese 
é plausível mas é totalmente conjetural, havendo total ausência de testemunhos que a 
comprovem. De qualquer forma sabemos que o Tractatus tem uma relação direta tradi-
ção lógica parisiense da primeira metade do séc. XIII, e que, embora o autor seja total-
mente omisso neste aspecto, terá sido composto noutro local com a intenção de fornecer 
um manual para estudos lógicos. De deslocação em deslocação a obra acaba por chegar 
a Paris e, talvez depois de se impor em outras escolas, também se tornará uma obra de 
grande influência lógica e intelectual no próprio meio parisiense pelo menos a partir de 
meados do séc. XIV. 

                             
ten Folgerns (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 38), E.J. Brill, Leiden – New York 
1993, p. 161-193; sobre Pedro: p. 170-172. 
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Indícios textuais permitem pelo menos fazer uma datação relativa das duas obras. 
Nos Sincategoremas Pedro remete explicitamente por sete vezes o Tractatus, o que 
atesta a anterioridade deste. Mesmo assim, não é possível fixar com segurança as res-
pectivas datas de composição. Não sendo possível colher dados na biografia de Pedro e 
não havendo qualquer documento do qual se possa inferir uma data, de Rijk procurou 
elementos na primeira difusão na obra e na datação dos comentários mais antigos.  
Assim, após situar a composição dos comentários de Guilherme Arnaldi e Roberto Ân- 
glico entre 1235 e 1244 sugeriu que a obra terá sido composta por volta de 1230 (“not 
later than the 1230’s”, p. LVII). Esta hipótese fazia recuar as hipóteses tradicionais, mas 
alguns anos mais tarde R.-A. Gauthier viria a mostrar que o comentário de Roberto 
Ânglico não é anterior a 1270 e que o de Guilherme é de finais do século XIII.36 Na 
Introdução aos Syncategoreumata (p. 9) de Rijk alarga a área geográfica de composição 
das duas obras para o “Norte de Espanha ou o Sul de França”, é nesta região que se 
verifica a primeira difusão das obras, escritas “provavelmente entre 1235-1245”. Os 
Tractatus e os Syncategoreumata são as únicas obras lógicas escritas por Pedro Hispa-
no, porquanto o Tractatus exponibilium, que surge em muitos manuscritos e edições 
impressas dos Tractatus, é de autor anônimo e apenas começou a ser agregado ao final 
das propriedades dos termos em meados do século XIV. 

Tudo indica portanto que as obras foram escritas fora do contexto escolar parisiense 
mas o seu autor freqüentou seguramente aí a faculdade de Artes. Estando ainda por 
determinar com precisão as datas nucleares da vida de Pedro, não é possível saber quem 
foram os seus mestres aquando da sua passagem por Paris. Nas décadas de 20 e 30 João 
o Pagem (Iohannes Pagus) e Herveu Bretão (Herveus Britonis) eram dois dos mais re-
putados mestres de dialética em Paris e poderá ter seguido as suas lições (Idem, p. 
LXXXIV-VIII), mas também aqui faltam argumentos com base textual e a conjetura 
apenas se torna plausível se se confirmar que de fato Pedro estudou em Paris e nessa 
mesma época. A influência através dos textos destes autores é mais fácil de verificar. 
Quanto às fontes e como fomos verificando a propósito de cada tratado, Pedro acede à 
tradição lógica através de um reduzido número de textos, intensamente reutilizados no 
Tractatus ao ponto de em grande parte o seu contributo se limitar quase só à arte de 
sumarizar textos alheios. As três principais sínteses de lógica de meados do século XIII, 
todas no mesmo estilo sumulista, são o Tractatus de Pedro Hispano, as Introductiones 
in logicam de Guilherme de Shyreswood e Summa de Lamberto de Auxerre. Diversos 
autores fizeram de Pedro ou um utilizador ou uma fonte das obras destes seus contem-
porâneos. L.M. de Rijk, depois confirmado por investigações de outros autores, mostrou 
que Pedro e Guilherme pertencem a tradições lógicas distintas e que também não há 
evidências textuais de conhecimento mútuo entre as obras de Pedro e Lamberto, mas há 
seguramente fontes comuns aos três autores (cfr. Tr., “Introduction”, p. LXVII-
LXXXIV). 

                             
36  René-Antoine GAUTHIER, “Préface”, a Sancti Thomae de Aquino Expositio libri peryermenias, Opera Omnia, t. 

I* 1, Comissio Leonina–Libr. Philos. J.Vrin, Roma–Paris 1989, p. 52*-53*. 
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11.2.2 Difusão e influência 
Um dos aspectos mais interessantes da história dos Tractatus, mas ainda pouco es- 

tudado, é a sua passagem de mero resumo auxiliar para o estudo da lógica, a autoridade 
comentada. De fato, por um processo lento e cujas etapas ou momentos fulcrais não estão 
identificados, a obra de Pedro Hispano passará no século XIV a ser integrada nos planos 
curriculares universitários, sendo a sua aprendizagem e comentário prescritos como parte 
introdutória dos cursos das faculdades de Artes (em geral no primeiro ou segundo semes-
tres), aí se mantendo até meados do século XVI. 

Conhece-se a existência do Tractatus em bibliotecas pessoais de mestres ligados à 
Universidade de Paris na década de 1280, embora a obra ainda não fizesse parte do corpus 
de obras objeto de estudo. Mas, naquilo que os documentos hoje permitem assegurar, pelo 
menos em 1291 o Tractatus começa a ser adotado como manual de introdução à lógica nas 
escolas da ordem dominicana.37 Pouco depois começamos a encontrar a obra um pouco por 
todas as universidades continentais. O êxito do Tractatus pode explicar-se pela sua forma 
literária sumulística e também pela organização classificatória das matérias tratadas, que 
abrangem, como vimos, os dois ramos fulcrais a lógica predicativa e categorial e a lógica 
dos termos. Mas, costuma atribuir-se à nudez filosófica e metafísica do Tractatus, isto é, à 
ausência de posições próprias muito vincadas, o êxito do manual em todas as escolas filo-
sóficas, que assim podiam adaptá-lo às suas conveniências e orientar os comentários na 
direção desejada. De fato, o Tractatus foi incluído nos curricula de grandes e pequenas 
universidades ou colégios anexos um pouco por todo o continente europeu, como Paris, 
Colônia, Bolonha, Viena, Erfurt, Freiburgo, Leipzig, Cracóvia, Salamanca, etc.38 Os co-
mentários que subsistem abrangem a totalidade da círculos intelectuais mais importantes do 
período: dominicanos e franciscanos, nominalistas e realistas, albertistas e tomistas e esco-
tistas, filósofos e teólogos.39 As centenas de manuscritos, de edições impressas e de comen-
tários são o testemunho monumental da influência que o príncipe dos lógicos exerceu du-
rante quase três séculos, até que quase repentinamente a obra desaparece de circulação, sob 
o efeito devastador das críticas renascentistas à lógica escolástica e à inversão do perfil de 
formação universitária. Mesmo se obra já não é lida por um auditório tão alargado a sua 
lógica é plenamente incorporada nos manuais neo-escolásticos, ainda em uso pelo menos 
até à primeira metade deste século. 

É sem dúvida a adoção do Tractatus como livro de texto nas escolas a partir do início 
do século XIV que está na origem da ampla difusão que a obra exerceria. A difusão maciça 
da obra, sujeita a inevitáveis erros de cópia e à inclusão de glosas explicativas ou supletivas 
                             
37  A. MAIERÙ, University Training, cit., na longa n. 58 da p. 12 transcreve uma série de decisões capitulares dos 

dominicanos, dos carmelitas e dos eremitas de S. Agostinho onde é prescrito o uso dos Tractatus para o ensino 
da lógica aos jovens. 

38  Existem estudos sobre o uso dos Tractatus em Bolonha, em Colônia e em Cracóvia. Alfonso MAIERÙ,  
“I commenti bolognesi ai Tractatus di Pietro Ispano”, in Dino BUZZETTI – Maurizio FERRIANI – Andrea TA-
BARRONI (ed.), L’insegnamento della Logica a Bologna nel XIV secolo (p. 497-543) (Studi e memorie per la 
storia dell’Università di Bologna, n.s. 8), Istituto per la storia dell’Università di Bologna, Bologna 1992; ver do 
mesmo autor Terminologia logica della tarda scolostica, Ed. dell’Ateneo, Roma 1972 e o cap. 4 da obra Uni-
versity Training in Medieval Europe, op. cit., p. 93-116. As diferenças entre comentários tomistas e albertistas 
em Colônia no século XV são estudadas por Henk A. G. BRAAKHUIS, “School Philosophy and Philosophical 
Schools. The Semantic-Ontological View in the Cologne Commentaries on Peter of Spain and the ‘Wegstreit’”, 
in A. ZIMMERMANN (Hrg.), Die Kölner Universitat im Mittelalter. Geistige Wurzeln und Soziale Wirklichkeit 
(Miscellanea Mediaevalia, 20), W. de Gruyter, Berlin-New York 1989, p. 1-18. Sobre o Tractatus em Cracóvia, 
ver nota 41. 

39  Para um conspecto da influência da obra e das edições impressas, ver a parte final da introdução e o apêndice da 
edição de MULLALLY, The Sumulae logicales, cit., e o estudo de João FERREIRA, “As Súmulas Logicais de Pe-
dro Hispano e os seus comentadores”, Colectânea de Estudos (2ª série) 3 (1952) p. 360-394. 
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no interior do próprio texto constituiu hoje uma barreira para o conhecimento do texto ge- 
nuíno da obra.40 Com esta presença avassaladora no contexto escolar e universitário, o nome 
do autor assume uma inquestionável aura de prestígio, o que provoca o aparecimento de um 
conjunto de textos colocados sob o seu nome, mas de fato escritos por outros autores ainda 
hoje anônimos. Para os leitores modernos, até meados do século XX, o texto das Summulae 
constituíam praticamente a única fonte para o conhecimento da lógica medieval, principal-
mente através das versões muito contaminadas das edições impressas dos séculos XV e 
XVI. Daí a difusão de juízos de avaliação claramente negados pela realidade da oceânica 
produção medieval no âmbito da lógica, que hoje conhecemos melhor, e que nos obrigam a 
corrigir aquelas opiniões que faziam do Tractatus e do seu autor o cume da lógica medieval, 
atribuindo-lhe por vezes a autoria de teorias (como a lógica das propriedades dos termos) em 
que não foi senão o continuador e o sistematizador de um movimento de pensamento que já 
contava mais de um século. A mestria sumulista de Pedro Hispano não deve ser confundida 
com originalidade ou com profundidade lógica, que claramente lhe faltam, sobretudo se 
comparado com outros lógicos dos séculos XII ou XIV. 

Foram muitos os que aprenderam lógica pelo manual de Pedro Hispano, só para reter 
alguns nomes refiram-se pelo menos: Dante, João Buridano, Biaggio Pelacani de Parma, 
Nicolau Oresme, Marsílio de Inghen, Martinho Lutero (via Iodocus Trutvetter), Melan-
chthon cita-o várias vezes,41 e, talvez indiretamente, Nicolau Copérnico.42 Gianbattista 
Vico (1668-1744) no início da sua Vita recorda a aprendizagem da lógica através da obra 
de Pedro Hispano.43 Também Charles S. Peirce, um dos fundadores da lógica e da semân-
tica modernas era um profundo conhecedor das Summulae, que cita por diversas vezes e 
em diversas obras.44 

                             
40  L.M. de RIJK durante a preparação da edição crítica da obra publicou justamente uma série de estudos que visavam 

a determinação do conteúdo original e da primeira difusão do Tractatus, que investigações ulteriores infirmaram 
em alguns aspectos de pormenor: L. M. de RIJK, “On the Genuine Text of Peter of Spain’s Summule logicales – I. 
General problems concerning possible interpolations in the manuscripts”, Vivarium, 6 (1968) 1-34; “On the Genui-
ne Text of Peter of Spain’s Summule logicales – II. Simon of Faversham (d. 1306) as a Commentator of the Tracts 
I-V of the Summule”, ibidem, 6 (1968) 69-101; “On the Genuine Text of Peter of Spain’s Summule logicales – III. 
Two Redactions of a Commentary upon the Summule by Robertus Anglicus”, ibidem, 7 (1969) 8-61; “On the Gen-
uine Text of Peter of Spain’s Summule logicales – IV. The Lectura Tractatuum by Guillelmus Arnaldi, Master of 
Arts at Toulouse (1235-44). With a Note on the Date of Lambert of Auxerres’s Summule”, ibidem 7 (1969) 120-
162; “On the Genuine Text of Peter of Spain’s Summule logicales (Conclusion) – V. Some Anonymous Commen-
taries on The Summule Dating From the Thirteenth Century”, ibidem 8 (1970) 10-55. (Note-se que nesta fase da 
investigação de RIJK ainda designava a obra pelo seu nome tradicional). 

41  HANST, Michael, “Johannes XXI. (Petrus Hispanus)”, Biographisches-Bibliographisches Kirchengeschichte, 
Verlag Traugott Bautz, Herzberg 1992, Band III, col. 224-228, cfr. c. 225. 

42  André L. GODDU, “Consequences and Conditional Propositions in John of Glogovia’s and Michael of Bier-
trzykowa’s Commentaries on Peter of Spain, and their Possible Influence on Nicholas Copernicus”, Archives 
d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 62 (1995) 137-188. 

43  “Ebbe egli in sorte per maestro il padre Antonio Balzo gesuita, filosofo nominale; ed avendo nelle scuole udito ch 
un buon sommolista fosse valente filosofo e che ‘l miglore che di sommole avesse scrito fosse Pietro ispano, egli si 
diede fortemente a studiarlo. Indi, fatto accordato dal suo maestro che Paolo veneto era il più acuto di tutti i som-
molisti, prese anche quello per profittarvi; ma l’ingegno, ancor debole da reggere a quella spezie di logica crisippea, 
poco mancò che non vi si perdesse, onde con suo grande cordoglio il dovette abbandonare. Da sí fatta disperazioe 
(tanto egli è pericoloso dare a’ giovani a studiar scienze che sono sopra çla loro età!) fatto disertore degli studi, ne 
divagò un anno i mezzo”, Vita di Gianbattista Vico scritta da se medesimo (1725-28), in Gianbattista VICO, Auto-
biografia (NUE – Nuova serie, 37), G. Einaudi, Torino 1977, p. 5; cfr. Vita, in Opere filosofiche, a cura di P. CRI-
STOFOLINI, Firenze, 1971, p. 6; sobre alguns aspectos da influência de Pedro Hispano em Vico ver: Gustavo CO-
STA, “G B. Vico tra ‘platonici’ e ‘monastici’: il termine ragione nella filosofia italiana dal Rinascimento alla Scien-
za Nuova”, in M. FATTORI – M. L. BIANCHI (cura), Ratio. VII colloquio internazionale. Roma, 9-11 gennaio 1992 
(Lessico intellettuale europeo, 61), Leo S. Olschki, Firenze 1994, p. 325-378. 

44  Em 1844 Peirce adquiriu um manuscrito do séc. XV com o Tractatus de Pedro Hispano, hoje em Baltimore, 
Eisenhower Library (Johns Hopkins University), MSB 22. 
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12 

Métodos e ordem das ciências no Comentário  
sobre o De anima atribuído a Pedro Hispano 

 

 

Os séculos XII e XIII caracterizam-se por profundas alterações nos domínios do saber 
e da filosofia. A dinâmica própria da vida intelectual do período imediatamente anterior, 
conjugada com a tradução e recepção de uma extensa biblioteca grega e árabe nos do-
mínios da filosofia e das ciências, em simultâneo com a instauração de uma nova ordem 
pedagógica pelas universidades terá como conseqüência o alargamento e multiplicação 
dos campos disciplinares que muito rapidamente deixam de estar confinados ao modelo 
fundador das sete artes liberais. Estes fatores transportam consigo ou suscitam de ime-
diato uma profunda reflexão sobre a classificação e organização do saber que integre o 
novo paradigma disciplinar e dê corpo às novas formas do discurso e da prática profis-
sional de transmissão do saber e das ciências. A novidade da situação, mais do que 
questionar os esquemas tradicionais, instaura uma verdadeira crise de identidade no 
interior das ciências emergentes. De fato, não é apenas um desejo mais ou estético de 
ordem e organização que dá nova razão de ser à literatura de classificação das ciências, 
mas sim a resposta à tensão entre a defesa da nova literatura filosófica e a necessidade 
de evitar a desagregação ou a excessiva autonomia dos discursos das diferentes áreas do 
saber. É evidente uma estratégia defensiva para resistir aos ataques antiaristotélicos e às 
desconfianças dos teólogos e das autoridades eclesiásticas. Por isso, não é de todo im-
provável que os elogios da filosofia e as divisões das ciências que se encontram em 
grande parte dos comentários a obras de Aristóteles tenham origem na necessidade de 
justificar a sua leitura, contra as prevenções que sobre elas haviam sido lançadas na 
universidade de Paris. 

Esse espírito fervilha numa constelação de textos, extraordinariamente diversifica- 
dos no conteúdo e no estilo, alguns escritos no século XII num contexto pré-universi- 
tário, de que são exemplo o Didascalicon, de studio legendi de Hugo de São Vítor, her-
deiro de séculos de cultura monástica1 e o De divisione philosophiae de Domingo Gun-
dissalino,2 um verdadeiro manifesto dos novos ventos filosóficos, até à súmula De ortu 

                             
1  Patrologia latina, 176, 770C-812B; ed. crítica: Hugonis de Sancto Victore Didascalicon de studio legendi, ed. 

Ch. H. BUTTIMER (Studies in Medieval and Renaissance Latin, 10), The Catholic University of America, Was-
hington (D.C.) 1939; ver: L. GIARD, “Hugues de Saint Victor: cartographe du savoir”, in J. LONGÈRE (ed.), 
L’Abbeye parisienne de Saint Victor au Moyen Âge (Bibliotheca Victorina, 1), Brepols, Turnhout 1991, p. 253-
269. 

2  Dominicus Gundissalinus, De diuisione philosophiae, hrg. Ludwig BAUR (Beiträge GPM, 4/ 2-3) Aschendorf, 
Münster 1903. Ver H. HUGONNARD-ROCHE, “La classification des sciences de Gundissalinus et l’influence 
d’Avicenne”, in J. JOLIVET – R. RASHED (dir.), Études sur Avicenne, Les belles lettres, Paris 1984, p. 40-75. Pa-
ra este estudo não pude consultar a obra de Gundissalino, embora seja várias vezes citada no Comentário ao De 
anima atribuído a Pedro Hispano. 
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scientiarum de Roberto Kilwardby3 de meados do século XIII e à Divisio scientiae de 
João de Dácia já do final desse século,4 obras que colhem os resultados de décadas de 
discussões. Nesse longo período de quase um século e meio abundam as Divisões da 
filosofia, Divisões das ciências, Acessos aos filósofos e às Artes, Compêndios das maté-
rias de exame, etc.5 A ordenação das ciências e o elogio da filosofia tornam-se uma 
verdadeira ocupação especulativa, que os mestres de artes abordam com tal freqüência 
que se transformará em objeto de avaliação dos estudantes.6 

A multiplicação destes textos ocorre no século XIII, quer em escritos autônomos 
quer em comentários ou em enciclopédias, pressentindo-se neles a fundamentação do 
conhecimento sobre determinado objeto e a busca de legitimação da corporação univer-
sitária e dos seus mestres, sobretudo no âmbito das faculdades de Artes cuja autoridade 

                             
3  Robert Kilwardby, O.P., De ortu scientiarum, ed. by A. G. JUDY (Auctores Britanici medii aevi, 4) The British 

Academy, London 1976. 
4  Johannis Daci Diuisio scientiae, ed. A. OTTO, Johannis Daci Opera, t. I, p. 3-44 (Corpus philosophorum Dani-

corum medii aevi, 1) Hauniae 1955. 
5  Muitos destes textos estão inéditos embora uma parte importante já se encontre publicada por: G. DAHAN, “Une 

introduction a la philosophie au XIIe siècle. Le Tractatus quidem de philosophia et partibus eius” (in AHDLMA 
41, 1982, 155-193) e “Une introduction à l’étude de la philosophie: Ut ait Tullius” (nas p. 3-58 in Cl. LAFLEUR 
– coll. de J. CARRIER, eds., L’enseignement de la philosophie au XIIIe siècle, cit. no final desta nota); – R.-A. 
GAUTHIER publicou a Philosophia de Albérico de Reims em “Notes sur Siger de Brabant, II. Siger en 1272-
1275. Aubry de Reims et la scission des normands” (Revue des sciences philosophiques et théologiques 68, 
1984, 3-49); – Cl. Lafleur publicou os Accessus philosophorum .VII. artium liberalium de um Mestre anônimo, 
a Philosophica disciplina também de um anônimo, a Divisio scientiarum de Arnulfo de Provença e o Compen-
dium circa quadrivium, de outro anônimo, in Quatre introductions à la philosophie au XIIIe siécle. Textes criti-
ques et étude historique, Institut d’études médiévales – Vrin, Montréal – Paris 1988, nas p. 387-394 deste vo-
lume pode ler-se também um repertório dos textos parisienses de introdução à filosofia. O famoso compêndio 
dos examinandos parisiense foi publicado por Cl. LAFLEUR, avec la coll. de J. CARRIER, Le “Guide de 
l’étudiant” d’un maître anonyme de la Faculté des Arts de Paris au XIIIe siècle. Édition critique provisoire du 
ms. de Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, Ripoll 109, ff. 134ra-158va, Faculté de Philosophie, Université 
Laval, Québéc 1992. Cl. LAFLEUR e J. CARRIER (colab.) publicaram a introdução à filosofia Dicit Aristotiles, a 
Philosophia de Henrique o Bretão e mais dois textos breves na segunda parte de “La Philosophia d’Hervé le 
Breton (alias Henri le Breton) et le recueil d’introductions à la philosophie du ms. Oxford, Corpus Christi 
College 283” (in AHDLMA 61, 1994, p. 149-226 e vol. 62, 1995, 359-442). Ainda Cl. LAFLEUR e J. CARRIER 
(colab.) publicaram diversos estudos e um mais extenso grupo de textos do mesmo tipo que inclui o Primo que-
ritur utrum philosophia (também incluído como anexo III em Le “Guide de l’étudiant” d’un maître...), o prólo-
go Triplex est principium de Adenulfo de Anagni, a Philosophia de Olivero Bretão, o início de umas Questiones 
mathematice, todos na segunda parte do volume Cl. LAFLEURe J. CARRIER (colab.) eds., L’enseignement de la 
philosophie au XIIIe siècle. Autour du “Guide de létudiant” du ms. Ripoll 109. Actes du colloque international 
edités avec un complément d’études et de textes (Studia artistarum, 5) Brepols, Turnhout 1997. 

6  Da vasta literatura recente sobre as divisões e elogio da filosofia como problema de teoria da ciência e como 
matéria de exame ver, para além dos estudos cit. na nota anterior: J. A. WEISHEIPL, “The Nature, Scope and 
Classification of the Sciences”, in D. C. LINDBERG, Science in the Middle Ages, The Univ. of Chicago Press, 
Chicago-London 1978, p. 461-481; E.-H. WEBER, “La classification des sciences à Paris vers 1250”, in J. JOLI-
VET – R. RASHED (dir.), Études sur Avicenne, ed. cit., p. 77-101; C. S. F. BURNETT, “Innovations in the Classi-
fication of the Sciences in the Twelfth Century”, in Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy, Hel-
sinki 1990, vol. II p. 25-42; G. DAHAN, “Les classifications du savoir aux XIIe et XIIIe siècles”, 
L’enseignement philosophique 40 (1990) 5-27; S. NAGEL, “Scienze de rebus e discipline de vocibus nella tradi-
zione delle classificazioni del sapere (secoli VII-XIII)”, Medioevo, 10 (1994) 77-113; Cl. LAFLEUR, “Les 
‘Guides de l’étudiant’ de la Faculté des arts de l’Université de Paris au XIIIe siècle”, in M.J.F.M. HOENEN – 
J.H.J. SCHNEIDER – G. WIELAND (eds.), Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages, E.J. Brill, 
Leiden 1995, p. 137-199. Ver ainda os volumes de atas: Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. 
Proceedings of the Eight International Congress of Medieval Philosophy (SIEPM). Helsinki 24-29 August 1987, 
3 vol., Helsinki 1990; Cl. LAFLEUR – coll. J. CARRIER (eds.), L’enseignement de la philosophie au XIIIe 
siècle...; e O. WEIJERS – L. HOLTZ (eds.), L’enseignement des disciplines à la Faculté des arts (Paris et Oxford, 
XIIIe-XIVe siècles). Actes du colloque international (Studia artistarum, 4) Brepols, Turnhout 1997 (deste volu-
me apenas pude consultar os estudos de Ch. LOHR e A. MAIERÙ, por amável comunicação dos respectivos auto-
res). 
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provém apenas do conteúdo e do prestígio do seu ensino, e não de uma instância não 
escolar como acontece em Teologia. A apologia da filosofia, que invariavelmente se 
encontra como introdução nesses textos, expressa uma permanente vindicação de auto-
nomia e autotelia do saber transmitido nas faculdades de Artes, progressivamente estru-
turadoras da Filosofia como ciência, cujos limites permaneciam vagos apesar de corpo-
rizar o desejo de uma sabedoria filosófica que começava a formar-se no horizonte e 
contra a qual os teólogos e as autoridades eclesiásticas reagiriam com dureza sobretudo 
em 1277, quando o seu espectro começava a pairar sobre Paris e Oxford.7 Note-se que é 
a partir desta data que rareiam e praticamente desaparecem os textos de elogio e divisão 
da filosofia e, por isso, conviria clarificar porque é que a literatura de elogio e divisão da 
filosofia prolifera entre estes dois fatos: as proibições iniciais de ler publicamente os 
livros naturais de Aristóteles e a grande condenação de 1277 de teses reais ou fictícias 
ensinadas em Artes. As “introduções à filosofia” fazem precisamente sentido no quadro 
dos novos cursos universitários, aos quais fornecem uma verdadeira ideologia do valor 
da ciência e indiretamente da dignidade do Mestre, embora em grande parte sejam anô-
nimos ou com identidades difusas, o que de certa forma testemunha quer o caráter esco-
lar, compilatório e quase coletivo destas obras, quer a relação direta com o sistema de 
ensino nas universidades e com as formas de avaliação aí em uso.8 

De qualquer modo, estes textos não são apontamentos destituídos de interesse visto 
que, para além de preciosas informações sobre a vida universitária, discutem ou estão na 
origem de novas abordagens da ciência de um modo sistemático, nomeadamente sobre a 
delimitação do seu objeto, os modos de relação entre ciências, os métodos gerais e par-
ticulares de demonstração usados, o que justifica bem o interesse que lhes tem sido 
dedicado. 

* 
Rapidamente a prática universitária do século XIII alterou a tradição greco-romana 

de estruturação do ensino sobre as sete artes liberais, passando a centrá-lo na leitura e 
comentário de obras cujos títulos constituíam os programas de estudos.9 Sabemos que 
neles não constava uma disciplina introdutória e geral que exigisse um manual ou livro 
de revisões e memento, ou da qual resultasse a composição dessas obras, o que legiti-
mamente faz colocar a pergunta: em que prática escolar têm origem esses textos intro-

                             
7  Também é longa a bibliografia sobre o impacto das condenações de 1277 na prática filosófica, embora se 

encontre poucos elementos sobra a influência nas práticas institucionais, remeto apenas para L. BIANCHI, Il ves-
covo e i filosofi. La condana parigina nel 1277 e l’evoluzione dell’aristotelismo scolastico (Quodlibet, 6) P.L. 
Lubrina, Bergamo 1990, que dá uma ampla bibliografia anterior; e A. de LIBERA, Pensar a Idade Média, Edito-
ra 34, São Paulo 1999, cap. IV-VII (ed. orig.: Penser au Moyen Age, Paris 1991). Sobre o controlo do saber e as 
condenações anti-aristotélicas e anti-filosóficas ao longo do século XIII ver os estudos de L. BIANCHI, “Cen-
sure, liberté et progrès intellectuel à l’université de Paris au XIIIe siècle”, Archives d’histoire doctrinale et litté-
raire du Moyen Age 63 (1996) 45-93 e “Les interdictions relatives à l’enseignement d’Aristote au XIIIe siècle”, 
in Cl. LAFLEUR – coll. J. CARRIER (eds), L’enseignement de la philosphie au XIIIe siècle..., obra cit., p. 109-
137. 

8  Sobre a finalidade das introduções à filosofia e dos guias do estudante ver Cl. LAFLEUR, “Les ‘Guides de 
l’étudiant’ à la Faculté des arts...”, p.175-177; O. WEIJERS, Le maniement du savoir..., p. 27-32 e 196. 

9  Os programas de ensino nas faculdades de Artes são analisados no cap. 1 da obra de O. WEIJERS, Le maniement 
du savoir. Pratiques intellectuelles à l’époque des premières universités (XIIIe-XIVe siècles) (Studia artistarum, 
Subsidia), Brepols, Turnhout 1995, p. 9-23. Indicações gerais sobre o ensino da filosofia também se podem en-
contrar em A. KENNY – J. PINBORG, “Medieval Philosophical Literature”, in N. KRETZMANN – A. KENNY- J. 
PINBORG (eds.), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge University Press, Cambrid-
ge 1982, p. 11-42, em especial p. 12-19; no mesmo volume é estudado o impacto da recepção de Aristóteles so-
bre as concepções e a prática da filosofia, Ch. LOHR, “The Medieval Interpretation of Aristotle”, p. 80-98. 
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dutórios? Devemos encarar os manuais como resultado de um trabalho e criatividade 
individuais sobre a organização e os conteúdos da filosofia, apesar de este tema não 
estar lectivamente autonomizado? Tudo indica que não. Uma parte substancial dos tex-
tos universitários sobre a divisão das ciências são o resultado das primeiras lições dos 
mestres de Artes no início dos seus cursos de leitura das obras curricularmente prescri-
tas, sobretudo de Aristóteles.10 Temos um exemplo no prólogo Triplex est principium 
do comentário aos Tópicos de Adenunfo de Anagni e em diversos outros escritos que 
possuem no seu final resumos de obras ou de áreas disciplinares concretas, como acon-
tece com a Philosophia de Nicolau de Paris ou mesmo o “Guia do estudante” de Paris, 
que dedica cerca de 144 parágrafos ao louvor, definição e divisão das três partes da 
filosofia e os restantes 1131 parágrafos às ciências da linguagem.11 Também o proêmio 
do comentário de Pedro de Hibérnia sobre o Peri hermeneias é uma commendatio phi-
losophiae que propõe uma divisio scientiae para mostrar que a lógica, não sendo uma 
parte da filosofia pode ser considerada como tal.12 Em todos os casos e devido a pro-
blemas como o discutido por Pedro de Hibénia, o método de divisão e classificação das 
ciências pervade o discurso dos mestres insinuando-se por todo o lado e não apenas nos 
textos especificamente dedicados ao tema.13 

Os comentários de obras de Aristóteles que resultam de cursos abrem geralmente 
com textos de fundamentação, enquadrando essa obra como uma ciência no âmbito 
geral das ciências e identificando o seu objeto e o seu método de demonstração pró-
prios. Veja-se o exemplo das obras sobre a alma, que encontramos sob duas formas 
literárias distintas: os manuais compostos fora do âmbito cursório e os comentários que 
resultam diretamente de lições proferidas. Nos manuais não existe qualquer discussão 
sobre a natureza e utilidade da ciência da alma, as suas dificuldades, a natureza episte-
mológica do seu objeto ou da relação com as outras ciências, entra-se imediatamente na 
explicação da res.14 A situação é bem diversa nos comentários sobre o De anima, a 

                             
10  O. WEIJERS, Le maniement du savoir, cit., p. 30-32 e 192. De qualquer forma, o interesse pela divisão das 

ciências não se confinava às faculdades de Artes, também os mestres da de Teologia eram conduzidos ao tema, 
por exemplo quando comentavam o De Trinitate de Boécio e aí encontravam uma classificação da filosofia (a 
mais ampla reflexão de Tomás de Aquino sobre o estatuto e as divisões das ciências pode ler-se justamente no 
seu comentário desta obra, cujas questões 5 e 6 se centram na divisão e nos métodos das ciências especulativas), 
ou quando utilizavam o tema com uma intenção de reforma escolar e edificação moral (como Boaventura na 
Reductio artium ad Theologiam) ou como metáfora (também Boaventura no Intinerarium mentis in Deum III, 
6). Sobre o problema da divisão das ciências entre os teólogos ver G. DAHAN, “Les classifications du savoir”, 
cit., p. 11-12. Também na Faculdade de Medicina a classificação das ciências constituía um problema introdutó-
rio no programa de leitura de obras; a propósito da obra médica de Pedro Hispano, cfr. S. NAGEL, “Artes, scien-
tiae e medicina nel commento al De animalibus di Pietro Hispano”, Bulletin de philosophie médiévale 38 
(1996) 53-65. 

11  Para as referências destes textos ver a n. 5. Sobre o “Guia do estudante” parisiense ver o plano geral na edição 
citada, p. 325-327, em Cl. LAFLEUR, “Les guides de l’étudiant de la faculté des arts”, cit., p. 178-182 e no final 
da introdução do vol. Cl. LAFLEUR- coll. de J. CARRIER (eds.), L’enseignement de la philosophie au XIIIe siècle, 
cit, p. xiv-xvii. 

12  Magistri Petri de Ybernia, Expositio et quaestiones in librum Aristotelis Peryermenias seu de interpretatione 
(ex cod. Vaticano latino 5988), ed. by M. DUNE (Philosophes médiévaix, 34), Ed. Peeters, Louvain 1996, p. 3-8. 

13  A título de exemplo veja-se a solução da questão De aeternitate mundi de Boécio de Dácia estruturada sobre as 
três ciências especulativas (ed. J.G. PEDERSEN, Boethii Daci Opera, CSDMAE vol. 6/2, Hauniae 1976, p. 335-
366) e as classificações das ciências em obras de Rogério Bacon (ver o vol. J. HACKETT, ed., Roger Bacon and 
the Sciences. Commemorative Essays, STGM 57, E.J. Brill, Leiden 1997 e em especial o estudo de J. HACKETT, 
“Roger Bacon and the Classification of Sciences”, nas p. 49-65). 

14  A título de exemplo vejam-se o De anima de Gundissalino ainda do séc. XII (ed. J.T. MUCKLE, Mediaeval 
Studies 2, 1940, 23-102) e do século XIII: o anônimo De potentii animae et obiectis (ed. D.A. CALLUS, Rech. de 
Theól. Anc. et Méd. 19, 1952, 131-170), o anônimo De anima et de potenciis eius (ed. R.-A. GAUTHIER, Rev. 
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começar por aquele que aqui nos ocupará, onde os problemas filosófico-
epistemológicos são o ponto de partida de todas as discussões, muito para lá do que a 
letra do primeiro capítulo da obra de Aristóteles incitava a dizer.15 Neste aspecto, os 
comentários sobre o De anima (e o mesmo se poderia dizer sobre os de outras obras de 
Aristóteles) parecem depender das “Introduções à filosofia” e das “Divisões da filoso-
fia” mas falta um estudo comparativo geral que fundamente esta idéia. Poderá bem 
acontecer o contrário e serem os “manuais” e “guias do estudante” a recolher e epitomi-
zar as discussões que se encontram nos comentários e que resultam das efetivas discus-
sões lectivas, embora certamente estas devam algo às próprias “introduções à filosofia”. 

O Commentarium in de Anima atribuído a Pedro Hispano16 poderia dar-nos algu-
mas pistas sobre a origem e a intencionalidade daqueles manuais. De fato, ao longo das 
suas páginas vão aparecendo observações e argumentos relacionados com a questão da 
divisão das ciências, mas sem a mesma sistematização que os manuais tinham por obje-
tivo oferecer. 

Seguindo um hábito que se repete nos cursos universitários, o autor começa pela teo-
rização ou justificação da possibilidade de conhecimento do seu objeto de estudo, discu-
tindo também o lugar que ocupa no quadro das ciências. As conhecidas palavras de aber-
tura do De anima valorizam o conhecimento sobre a alma, atribuindo-lhe um estatuto 
prioritário em razão da certeza que atinge e da superioridade do seu objeto e pelo seu 
contributo para o conhecimento da verdade em geral (“O conhecimento é, na nossa opini-
ão, uma coisa bela e admirável ... / Bonorum honorabilium noticiam opinantes ...”, I 1, 
402a1-5), mas Pedro não se limita a uma análise literal do texto de Aristóteles e inscreve 
antes do Comentário três problemas preambulares, compostos por questões17 sobre o 

                             
des Sciences Philo. et Théol. 66, 1982, 3-55), de João de La Rochelle o Tractatus de divisione multiplici poten-
tiarum animae (ed. P. MICHAUD-QUANTIN, Vrin, Paris 1964) e a Summa de Anima (ed. J.-G. BOUGEROL, Vrin, 
Paris 1995), a Scientia libri de anima de Pedro Hispano Portugalense (ed. de M. ALONSO, Obras de Pedro His-
pano I, Juan Flors ed., Barcelona 1961, 2ª ed.). 

15  A 1ª lição da Sententia cum questionibus in de anima do “anônimo de GAUTHIER“, que tem múltiplas relações 
com o comentário atribuído a Pedro Hispano, tem também implícita uma classificação das ciências, cfr. 
Anonymi Magistri artium, Lectura in librum de anima a quodam discipulo reportata (Ms. Roma Naz. V.E. 828), 
ed. R.-A. GAUTHIER (Specilegium bonaventurianum, 24), Ed. Coll. S. Bovanturae ad Claras Aquas, Grottaferra-
ta 1985, p. 1-14. Sobre a dependência face ao comentário de Pedro ver p. 17* e o índice na p. 508. Já da segun-
da metade do século veja-se o início dos três textos publicados por M. GIELE – F. VAN STEENBERGHEN – B. 
BAZÁN (eds.), Trois commentaires anonymes sur le traité De l’âme d’Aristote (Philosophes médiévaux, 11) Pu-
blications Universitaires – Béatrice-Nauwelaerts, Louvain – Paris 1971. Mesmo o comentário de Tomás de 
Aquino, o primeiro dos seus comentários aristotélicos e realizado na intenção do seu trabalho de teólogo, se faz 
eco destes problemas, embora de um modo mais limitado à letra do texto do De anima (ed. R.-A. GAUTHIER, 
Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia 45/1, Comissio Leonina – Lib. philo. J. Vrin, Roma – Paris 1984). 

16  PEDRO HISPANO, Comentário al “De Anima” de Aristóteles (Obras Filosóficas II), Ed., introduc. y notas M. 
ALONSO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1944 (784 p., comentário nas p. 59-768). A 
edição de ALONSO baseia-se no único manuscrito então conhecido (Kraków, BJ, 726, ff. 41r-134r). Mais tarde 
seria identificado um segundo apógrafo (Venezia, BNM, Lat. Z 253, ff. 54r-99r), também incompleto. Sobre as 
diferenças entre ambos ver os artigos de Cruz PONTES citados na nota 18. Em outro lugar avancei a hipótese de 
este comentário não ter sido escrito pelo Pedro Hispano Portugalense autor da Scientia libri de anima, nem pelo 
Pedro Hispano autor das Summulae logicales ou Tractatus. As diferenças doutrinais e de estilo indiciam que es-
tamos perante vários autores. Convirá ainda dizer que nesse estudo sugeri que nenhum destes três autores é o 
Pedro Julião que veio a ser papa entre 1276 e 1277 sob o nome de João XXI. Cfr. J. F. MEIRINHOS, “Petrus 
Hispanus Portugalensis? Elementos para um diferenciação de autores”, Revista Española de Filosofía Medieval, 
3 (1996) 51-76, sobretudo as p. 67-71 e 75-76. 

17  Em geral as questões têm a estrutura habitual (pergunta, razões pró e contra, solução, resposta às razões), mas 
por vezes revestem a forma de simples quesitos (pergunta e solução). A estrutura da argumentação não é cons-
tante, umas vezes a solução segue as razões a favor outras segue as razões contra, vejam-se como exemplo as 
qq. 4 e 5 do Problema 3: no primeiro caso a solução assenta nas rationes e responde aos argumentos em contrá-
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conteúdo, os limites e as interdependências da ciência da alma e outras questões de méto-
do. Desta discussão extrai-se uma peculiar estruturação das ciências, centrada na compa-
ração dos respectivos objetos e métodos de demonstração, bem como das relações que as 
ciências mantêm entre si quanto aos mútuos contributos e à máxima realização do saber. 
Qual é, então, a classificação das ciências que podemos extrair do Comentário e de que 
modo o autor lida com a questão epistemológica da ciência da alma?18 

* 
A forma literária do Comentário sobre o De anima indica-nos que é certamente o 

resultado de lições cursórias,19 do qual não conhecemos a totalidade do texto.20 Cada 
lectio é constituída por dois regimes discursivos paralelos: a “intensio auctoris” que 
constitui uma explicação contínua da letra do texto aristotélico,21 desdobrada em (1) 
citação lematizada do De anima juntamente com a sua contextualização no plano da 
obra, (2) a “divisão do texto”, divisio textus, (3) resumo da divisão, divisionis recollec-
tio, (4) afirmações conclusivas, sententiae philosophi, que correspondem à identificação 
das posições de Aristóteles; o segundo instrumento discursivo são as questiones, geral-
mente apresentadas como um aprofundamento explicativo do que antes foi afirmado e 
que nos transportam para lá do texto e por vezes o aproximam de doutrinas não aristoté-
licas (por ex. em I, 1: “Ad maiorem evidentiam predictorum quinque questiones inci-
dunt inquirende”, p. 184, 18-19). Esta organização do texto levou R.-A. Gauthier a ob-
servar justamente que estamos perante o tipo de obra então designada como Sententia 
cum quaestionibus, sugerindo que constituirá um curso dado talvez (peut-être) na Uni-
versidade de Toulouse, por volta de 1240.22 

                             
rio (q. 4, p. 117-119), no segundo caso sustenta a solução nos argumentos em contrário e refuta as rationes (q. 
5, p. 119-122). 

18  A classificação e definição das ciências em outras obras atribuídas a Pedro Hispano, em especial as médicas, já 
foi tratada de modo minucioso por Silvia NAGEL em várias ocasiões: “Antropologia e medicina nei Problemata 
di Pietro Ispano”, Medioevo 17 (1991) 231-248; EAD., “Scienze de rebus e discipline de vocibus” p. 108-111; 
“Artes, scientiae e medicina nel commento al De animalibus”, cit. 

19  Sobre esta obra, ver em especial os trabalhos de J.M da Cruz PONTES, A obra filosófica de Pedro Hispano 
Portugalense. Novos problemas textuais (Série de Cultura), Instituto de Estudos Filosóficos, Universidade de 
Coimbra, Coimbra 1972, em especial as p. 117-158, dedicadas a este comentário; “Les Questiones libri de 
Anima de Petrus Hispanus Portugalensis”, Mediaevalia Philosophica Polonorum, 19 (1974) 127-139; “Un nou-
veau manuscrit des ‘Questiones libri de anima’ de Petrus Hispanus Portugalensis”, Recherches de Théologie 
Ancienne et Médiévale, 43 (1976) 167-201. Para uma contextualização na filosofia naturalística de Pedro His-
pano, ver ainda J.M.C. PONTES, Pedro Hispano Portugalense e as controvérsias doutrinais do século XIII.  
A origem da alma, Instituto de Estudos Filosóficos, Universidade de Coimbra, Coimbra 1964. 

20  Com ligeiras diferenças entre os dois manuscritos, o texto termina ex abrupto nas questões da lição 11 do livro 
II (relativa a De anima II 4, 415b7-415b28, portanto sem chegar a meio da obra de Aristóteles) sem que se pos-
sa saber se a parte final se perdeu ou se o autor interrompeu neste ponto o seu trabalho. 

21  Note-se que cada lição começa com a expressão “continuatio intensionis” (expressão que o editor colocou nos 
títulos) e em geral a síntese das sentenças do filósofo termina com uma expressão do tipo “et sic manifestatur 
intensio huius partis” (cfr. por exemplo a lectio I 1, p. 181, 7 e p. 184, 17), as questões vêm após essa frase. 

22  R.-A. GAUTHIER, “Notes sur Siger de Brabant, II. Siger en 1272-1275. Aubry de Reims et la scission des nor-
mands”, cit., p. 11; e “Introduction”, in Sancti Thomae de Aquino, Sententia libri de anima (p. 1*-294*). Opera 
Omnia, t. XLI,1. Comissio Leonina-Libr. Philos. J. Vrin, Roma-Paris 1984, p. 239*b (cfr. 239*-241*, sobre a 
data ver as p. 191* e 240*). Mas, recentemente Charles LOHR, sem contestar as hipóteses de Gauthier, cita di-
versas vezes o comentário de Pedro como exemplo da concepção de “scientia” na Faculdade de Artes de Paris 
após meados do século, cfr. Charles LOHR, “The New Aristotle and ‘science’ in the Paris Arts Faculty (1255)”, 
in O. WEIJERS – L. HOLTZ (eds.), L’enseignement des disciplines, cit., p. 251-270. 



 

  Métodos e ordem das ciências no Comentário sobre o De anima atribuído a Pedro Hispano 193 

As questões das duas primeiras lições do livro I, as questões da quarta lição do livro 
II e outros textos ocasionais, abordam problemas de natureza epistemológica e metodo- 
lógica, mas os três “Problemas preambulares” são exclusivamente dedicados a esses 
temas: “Sobre os assuntos que são determinados23 na Ciência da alma, questionam-se 
principalmente três ‘problemas’: o primeiro é a determinação do objeto (de stabilitate 
subiecti) da ciência da alma e da necessidade (necessitas) desta ciência; o segundo é a 
comparação (de comparatione) desta ciência com as outras ciências; o terceiro é sobre o 
modo de proceder (de modo procedendi).”24 

12.1 Possibilidade de uma ciência da alma 
No primeiro problema preambular,25 logo na solução da questão 1,26 o autor articula 

as múltiplas razões pelas quais a ciência da alma é necessária. As duas primeiras coinci- 
dem com as palavras de Aristóteles no início do De anima: a nobreza do objeto e a certeza 
do conhecimento e em segundo lugar o auxílio que presta às outras ciências e sobretudo às 
ciências naturais tornam necessária a ciência da alma. Em terceiro lugar porque é útil para 
outras ciências, nomeadamente para a ciência moral (scientia moralis) e a ciência do go- 
verno das cidades (scientia de regimine civitatum), citando o “comentador” defende ainda 
que é útil para a teologia (theologia), porque “pela ciência da alma se conhecem as potên- 
cias da alma necessárias para o conhecimento dos hábitos teológicos”.27 A quarta e última 
razão é porque manifesta as operações da alma, porque se a sua substância é oculta (isto é, 
não poderá ser sujeito de sensação), as suas operações são manifestas nos animais, como 
afirma Aristóteles. Temos portanto que a dignidade do objeto, a certeza do conhecimento, 
a utilidade para o conjunto das ciências (que inclui as naturais, as morais e a metafísica) e 
por fim a possibilidade de a conhecer como manifestação, tornam possível e necessário o 
conhecimento sobre a alma. O primeiro argumento contrário à posição de Pedro introduz 
o problema noético da origem e natureza do conhecimento da alma, que resulta da situa-
ção paradoxal de dela não podermos ter percepção sensível, porque é uma substância 
espiritual e não sensoriável, portanto não cognoscível diretamente, como exemplifica o 
aforismo “nada que não esteve primeiro nos sentidos pode ser inteligido / nichil quod non 
prius fuerit in sensu cadit in intellectu” (p. 61, 12-13). Pela resposta a esta objeção consta-
tamos que há seis diferentes modos de demonstrar a possibilidade de conhecimento da 
alma, admitindo desde logo que de fato não há um conhecimento da alma “per speciem”, 
a qual só pelas suas operações “cadit in sensu” e portanto poderá também ser indiretamen-
te inteligida. Paralelamente, aceita a possibilidade de um conhecimento intuitivo da alma, 
baseando-se aqui em Algazel (Metaphysica III, ed. Muckle, p. 64-65) e em Dionísio pseu-
                             
23  A “determinatio” deve ser aqui tomada no seu sentido técnico de exercício escolar que compete ao mestre na 

sua tarefa de concluir e solucionar os problemas colocados. Ao longo do comentário o mestre faz coincidir o 
conteúdo da determinatio com o conteúdo da ciência da alma. Sobre a determinatio como etapa das “quaestio-
nes”, cfr. O. WEIJERS, Terminologie des universités au XIIIe siècle (Lessico intellettuale europeo, 39), Ed. de 
l’Ateneo, Roma 1987, p. 348-350. 

24  Este texto é um curto prólogo das questões preambulares, que o editor colocou como seu título geral, cfr. p. 59, 1-5. 
25  O problema 1 é composto por 15 questões (cfr. Comentário, p. 59-85), 8 das quais (a saber qq. 1-2 e 10-15) 

serão repetidas no final do problema 3, com algumas diferenças textuais (cfr. p. 163-179). No ms. de Veneza o 
problema 1 é composto apenas por estas 8 questões e não se verifica a repetição do ms. de Cracóvia; cfr. J.M.C. 
PONTES, “Un nouveau manuscrit des Questiones”, cit., p. 185 e IDEM, Novos problemas textuais, cit., p. 134. As 
primeiras 4 questões encontram-se traduzidas em M.M. BERGADÁ, “Un comentário de Pedro Hispano al ‘Trata-
do del Alma’ de Aristóteles”, Ciencia y fé, 11-12 (1947) 86-107. 

26  Comm. Probl. 1, q. 1, sol., p. 62. 
27  De fato, aparte algumas diferenças terminológicas (com theologia no lugar de scientie divine), a terceira razão 

retoma Averróis, Comm. magnum in De anima, I 1, texto 2, Ed. Crawford p. 5, 24-29. 
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do-Areopagita (passim), mas também em autores como Agostinho (aliás, no De spiritu et 
anima), Ibn Gabirol ou Boécio (Consolatio philosophiae), citados nas questões seguintes 
que tratam o problema da natureza, inata ou adquirida, do conhecimento da alma. Pedro 
admite, desde a q. 2,28 a dupla origem do conhecimento da alma, que pode ser ou “a suo 
creatore a quo exit”, que é um conhecimento inato de si mesma e do bem futuro, mas “non 
est cognitio scientifica ipsius anime”, e o conhecimento das coisas mundanas, adquirido por 
fantasmas, e por isso é “cognitio scientifica”, não inato mas adquirido.29 Portanto, é apenas 
no conhecimento “per speciem” que se funda a possibilidade de constituição de uma ciência 
da alma, porque, embora indiretamente, dela podemos ter conhecimento representacional 
(per speciem) e por isso poderá ser objeto de definição e demonstração, elementos indispen-
sáveis a todo o conhecimento verdadeiro e certo. A possibilidade de abstração cognoscitiva 
da “species” das coisas mostra a inteligibilidade do real e constituiu o fundamento da doutri-
na coerencial do conhecimento que envolve o universal, o intelecto e as coisas.30 

Esta cortante divisão entre cognitio scientifica e non scientifica suscita uma análise 
dos diversos sentidos com que Pedro usa o termo scientia, única forma de podermos iden-
tificar o que se pretende com a indagação do que é a “ciência” da alma. No texto atrás 
citado scientia significa: (1) o conhecimento pelo conceito e demonstrável, que é sempre 
adquirido e representacional; é neste sentido que há uma ciência ou conhecimento da alma 
que se funda na species adquirida por abstração a partir dos seus atos. Mas, em outros 
usos scientia também indica (2) a obra de Aristóteles ou o objeto que nela se encontra 
delimitado e descrito, como quando diz: “actor [i.e. Aristóteles] in scientia ista [i.e. De 
anima] prius incipit a substantia...” (p. 234, 28), ou, por exemplo, que o De sensu et sen-
sato é sequente “ad scientiam De anima et ordinata ad ipsam” (p. 102, 16-21). Scientia 
remete ainda para (3) um conjunto distinto de conhecimentos que se identifica com uma 
determinada área do saber e é neste sentido que se pode de falar de divisão das ciências 
segundo princípios. Os três sentidos diversos de scientia são unificados sob o conceito de 
subjectum (objeto) ou conteúdo sobre o qual a ciência versa. É na sobreposição destes 
diferentes sentidos que para Pedro há uma ciência da alma, e não tanto no sentido moder-
no de conjunto de procedimentos que possibilitam a descoberta e prova de novos fatos e 
estados de coisas.31 

                             
28  Pedro resume a via platônica e a via aristotélica, que partilha, de aquisição do conhecimento, Comm. Probl. 1, q. 

2, sol., p. 65, 23-66, 24: “Quidam posuerunt quod anima creatur perfecta scientiis et virtutibus. [...] Alii posue-
runt quod anima cognoscit per acquisitionem solum. Set quidam illorum posuerunt res corporaliter acquiri in 
anima; alii autem posuerunt res spiritualiter acquiri in anima, scilicet per species; et sic posuit Aristoteles, sicut 
patet. In ‘de’ anima enim posuit quod anima non haberet cognitionem sibi innatam set acquisitam et hec acqui-
sitio spiritualis est”. 

29  As questões seguintes (qq. 3-9, p. 67-73) ocupam-se do problema do autoconhecimento da alma, por presença 
de si e não através da espécie sensível, cfr. J. MOREAU, “Pedro Hispano et le problème de la connaissance de 
l’âme”, Arquivos de História da Cultura Portuguesa, 1, fasc. 3 (1967) 3-9. 

30  Sobre a noética petrínica e a função representacional da “species rerum” abstraída, que atualiza a conformidade 
entre o intelecto e as coisas, ver o Coment. I, 11, qq. 1-6, p. 389-406, ver abaixo n. 67; para uma breve análise 
dessas questões ver L. SPRUIT, Species intelligibilis  From Perception to Knowledge. I, Classical Roots and 
Medieval Discussions (BSIH, 48), E.J. Brill, Leiden 1994, p. 132-134. 

31  O conceito de scientia é central na recepção de Aristóteles pelos mestres de Artes do séc. XIII, que assim co-
lhem a tradição aristotélica arabizada, em especial a interpretação de Averróis. Ver por exemplo Ch. LOHR, 
“The New Aristotle and ‘science’ in the Paris”, em especial as p. 260-266, onde se citam passagens do Comen-
tário de Pedro; veja-se na p. 264 a fórmula de Tomás de Aquino, In I poster. anal., lect. 44, ed. Leonina, p. 
320a: “Scientia importat certitudinem cognitionis per demosntrationem acquisitam”, que coincide bem com o 
uso (1) de Pedro. 
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Voltemos aos dois regimes de conhecimento, inato ou adquirido, que parecem ter o 
seu equivalente numa certa distinção entre dois modos opostos de considerar a alma, por 
um lado no seu estado de separação do corpo e enquanto substância espiritual, por outro 
lado enquanto unida ao corpo e nele existente enquanto forma.32 A alma enquanto subs-
tância considerada sem a sua ligação ao corpo em razão da sua espiritualidade (de anima 
separata prout a corpore extrahitur, p. 167, 23, expressão que não se encontra na versão da 
p. 74), pode ser objeto de ciência e de conhecimento (Probl. 1, q. 10, sol., p. 74, 24-25) da 
Metafísica, sob três pontos de vista: o primeiro corresponde à ontologia, “methaphysica” 
em sentido aristotélico-aviceniano de estudo do ente, ou estudo da alma enquanto ente, do 
seu estado, do seu ser e da sua vida separada. O segundo modo corresponde a uma moral 
especulativa, “scientia moralis”, ou “scientia de felicitate”, ou “scientie de puris anima-
bus”, segundo a terminologia de Macróbio,33 porquanto se pode também considerar a 
alma enquanto frui da felicidade pelas virtudes adquiridas no corpo e pelas quais a alma 
alcança a felicidade. Em terceiro lugar, a alma enquanto separada pode ser considerada na 
sua união ao criador e pela fruição da visão do seu criador e enquanto para ele se ordena 
como as outras substâncias espirituais e este aspecto compete à “Theologia”.34 Mas, im-
porta concluir que fica liminarmente excluída da ciência natural, que é a que aqui importa 
a Pedro, o estudo da alma enquanto separada ou sem relação com o corpo (p. 81, 28-30). 

A alma enquanto “unida ao corpo e quanto à sua existência no corpo, na medida em 
que tem operações comuns com o corpo” diz respeito à ciência natural: “esta ciência da 
alma que é objeto da presente especulação, é ‘uma ciência’ natural, porque se ocupa da 
alma unida ao corpo”.35 Esta conclusão obriga a uma clarificação, requerida pela própria 
estruturação do corpus aristotélico, que Pedro vê como um todo orgânico sem contra- 
dições nem repetições. Se diversas obras se ocupam do corpo animado e dos seres dotados 
de alma, então torna-se necessário clarificar de que aspectos particulares é que cada uma 
se ocupa e qual é a mais importante. Assim, o objeto do De anima é o corpo animado no 
seu todo enquanto se refere à alma e às operações da alma, o De vegetalibus ocupa-se das 
partes e das disposições do corpo animado e o De animalibus ocupa-se do corpo animado 
quanto à sua complexão e às disposições das suas partes.36 Portanto, a ciência da alma 
ocupa-se de todas as faculdades da alma (p. 83, 11-12), rejeitando-se a posição, então 
mais difundida, daqueles que defendem que a ciência da alma se ocupa do corpo animado 
pela alma intelectiva,37 que a ciência dos animais é sobre o corpo animado pela alma sen-

                             
32  Cfr. p. 78, 5-15, p. 78, 29-79, 4, p. 81, 28-30, etc. Embora Pedro esteja a determinar o modo de estudo da alma 

em geral, no primeiro local Pedro refere-se concretamente à alma intelectiva: “Dicendum est quod dupliciter est 
loqui de anima intellectiva: uno modo a parte sue substantie et vite separate [...]. Alio modo [...] de anima a par-
te unionis corporis”. Mas, neste contexto, não volta a ser feita referência ao intelecto. 

33  Parece haver aqui uma remissão para Macróbio, Commentarii in Ciceronis somnium Scipionis, I, 8. 
34  Comm. Probl. 1, q. 11, sol., p. 76, 12-33 (repetida nas p. 169-170), cfr. p. 78, 6-7, p. 78, 29-79, 4, p. 81, 28- 82, 

2, etc. 
35  Comm. Probl. 1, q. 12, sol., p. 78, 5-15. 
36  Comm. Probl. 1, q. 13, sol., p. 81, 10-23. A solução desta q. clarifica os seis modos segundo os quais se pode 

falar do objeto de uma ciência, oportunidade, para identificar também o objeto da Methaphysica (p. 80, 20-81, 
2) e o da Rethorica (causa vel questio civilis e oratio rethorica), Logica (sillogismus) e Grammatica (oratio) de-
vendo notar-se que estas últimas três constituem as partes da philosophia rationalis ou sermocinalis scientie do 
“Guia do estudante” parisiense, cfr. Cl. LAFLEUR – coll. J. CARRIER (eds.), Le “Guide de l’etudiant” d’un 
maître, cit., §§ 145, 154, 503. 

37  Como mostrou R.-A. Gauthier, esta era a tese corrente em Paris no final da primeira metade do séc. XIII, contra 
a qual Pedro, seguindo Averróis, não confina a ciência da alma à faculdade intelectiva, ligando-a ao estudo da 
alma como um todo e integrando-a organicamente nas ciências do corpo animado, posição que terá alguns se-
guidores nos anos seguintes, cfr. R.-A. GAUTHIER, “Notes sur Siger de Brabant, II. Siger en 1272-1275. Aubry 
de Reims”, cit., p. 8-15 e “Introduction”, in Sancti Thomae de Aquino, Sententia libri de anima, ed. cit. na n. 
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sível e a ciência das plantas é sobre o corpo animado pela alma vegetal (p. 82, 32-83, 11). 
Pedro rejeita a restrição do âmbito de cada uma das obras, mas introduz uma classificação 
geral das ciências do corpo animado cujo conteúdo distribui por três áreas: em primeiro 
lugar a complexão do corpo e da disposição das suas partes, sua origem e morte como se 
encontra no De vegetalibus e no De animalibus; a segunda área diz respeito às operações 
do corpo animado com origem na alma e termo no corpo e encontra-se no De anima; a 
terceira diz respeito às operações com origem e termo no corpo animado, abrangidos pelos 
Livros menores: De sompno et vigilia, De morte et vita, De inspiratione et respiratione). 
Mas, reitera Pedro, esta ciência da alma, o De anima, abrange a alma como um todo e o 
conjunto das suas faculdades e não apenas a intelectiva.38 Portanto, a ciência não se ocupa 
da alma enquanto forma substancial separada, mas da alma enquanto forma do corpo 
(forma corporis), aliás esta é a única ciência que se ocupa de uma só espécie de forma e da 
sua matéria que é o corpo (q. 15). Esquematizando, poderíamos fazer o seguinte resumo 
das 

Ciências que se ocupam da alma: 
– alma enquanto substância separada (a parte suae substantie et vite separate): Meta-

physica: 
– [Ontologia]: a alma enquanto ente, seu estado, ser e vida separada 
– Scientia de felicitate / Scientie de puris animabus: a alma enquanto frui de beatitude 
– Theologia: a alma enquanto se une ao criador e pode fruir da sua visão 

– alma enquanto unida ao corpo (a parte unionis eius in corpore): Scientia naturalis: 
– De vegetalibus e De animalibus: complexão do corpo e disposição das suas partes 
– De anima: operações da alma com origem na alma e termo no corpo (o corpo  

animado enquanto se refere à alma e às operações da alma) 
– Minores libri: operações do corpo animado com origem e termo no corpo. 
Claramente Pedro retira o De anima do âmbito da metafísica e coloca-o no coração 

da ciência do corpo animado. Este corte não deixa de ter conseqüências, obrigando a 
confrontar repetidas vezes a ciência da alma com a metafísica, o que nos fornece muitos 
elementos sobre a sua concepção da filosofia primeira. Ao discutir os modos como algo 
pode ser “subiectum” de uma ciência, encontra-se uma caracterização da Metafísica 
como ciência do que é efetivamente separado,39 que é algo diferente da que aqui se 
propõe para esse objeto particular que é a alma enquanto considerada como separada. 
De fato, a Metafísica engloba: “Deus” (como “illud indivisibile ad quod reducuntur et a 
quo fluunt omnia”), o “ens inquantum ens” (como “illud commune per predicationem 
communem ad omnia”), a “substantia” (“illud in quo radicantur omnia”).40 Daí que 
possamos dividir a Metafísica em três ciências particulares: 

                             
22, p. 240*-241*. Convém apenas assinalar que Pedro Hispano não estabelece explicitamente uma ordem entre 
estas obras/ciências e que a ciência das plantas é colocada depois da dos animais e antes da da alma. Sobre a or-
dem de dignidade de cada uma destas ciências, que é inversa da ordem pedagógica, veja-se abaixo o texto rela-
tivo à n. 52. 

38  Comm. Probl. 1, q. 14, ad 2um, p. 83, 25-84, 15 (repetida nas p. 177-178). A mesma doutrina encontra-se no 
Probl. 2, q. 1, sol, p. 88, 1-19. 

39  “[...] Sicut ponit Aristoteles [Metaph. VI 1, 1026a11-32], status rerum triplex est. [...] Alie autem sunt res 
separate a motu et materia omnino et secundum esse et secundum diffinitionem et tales sunt de consideratione 
Methaphysice”, Probl. 2, q. 11, 1ª ratio, p. 75, 14-21. 

40  Cfr. Comm. Probl. 1, q. 13, sol., p. 80, 20-81, 25; sobre o objeto da Metafísica e o seu corpus literário ver 
também I 1, q. 1.1, p. 186-189 e as n. 75 e 94 mais à frente. 
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Metaphysica 
Scientia diuina vel Theologia; subjectum: Deus 
Metaphysica [= Ontologia]; subjectum: ens inquantum ens 
Metaphysica [= Ousiologia]; subjectum: substantia 

De fato, Pedro colhe de forma difusa alguns dos elementos da discussão, profunda e 
prolongada do seu tempo, a propósito do estatuto e do objeto da Metafísica, exibindo 
perspectivas que excedem a própria Metafísica de Aristóteles ao conciliar perspectivas 
provenientes de autores como Avicena (focalizando a Metafísica no ente enquanto en-
te), Averróis (a substância), o Liber de causis e talvez Algazel (o fluxo do Deus cria-
dor).41 

A grande conclusão do primeiro problema preambular é que as ciências se distin-
guem pelo seu subjectum e pelo modo como o consideram.42 Até à questão 13 ficara 
estabelecido que é possível um “conhecimento científico” da alma, ou seja adquirido e 
demonstrável e assim constituir uma ciência natural que se ocupa do corpo animado. 
Depois de a distinguir do modo como a Metafísica se pode ocupar da alma, consideran-
do-a na sua separação substancial do corpo, confronta-a com as restantes ciências natu-
rais; dentro destas encontramos referências às que se ocupam do corpo animado, objeto 
por sua vez dividido em três modos particulares de subsistência natural, a que corres-
pondem outros tantos grupos de obras aristotélicas ou pseudo-aristotélicas. A não ser 
em alguma argumentação lateral, não se encontra aqui qualquer recurso à teoria da abs-
tração, nem aos respectivos métodos de conhecimento, dois dos mais recorrentes princí-
pios de distinção entre as ciências, sobretudo a partir de meados do século XIII.43 São os 
conteúdos empíricos (determinados pela definição do objeto de cada ciência) e as obras 
(quase todas da constelação aristotélica, cada uma sobre conteúdos particulares), que até 
aqui servem de critério de distinção das ciências. 

                             
41  As complexas variantes da constituição do objeto da Metafísica no âmbito latino envolvem aristotelismo e 

peripatetismo, com contributos mais ou menos conscientes e profundos de neoplatonismo, cfr. A. de LIBERA, A 
filosofia medieval, J. Zahar Ed., Rio de Janeiro 1989, cap. IV, nr. 1 (La philosophie médiévale, PUF, Paris 1989, 
p. 70-78) e o seu estudo mais desenvolvido: “Structure du corpus scolaire de la métaphysique dans la première 
moitié du XIIIe siècle”, in Cl. LAFLEUR – coll. de J. CARRIER (eds.), L’enseignement de la philosophie au XIIIe 
siècle, cit., p. 61-88, cfr. p. 61-seg. 

42  Sem dar uma definição de subjectum, na solução que visa determinar que a ciência da alma se ocupa “do corpo 
animado enquanto se refere à alma e às operações da alma”, Pedro identifica seis modos como algo pode ser 
subjectum de uma ciência (Probl. 1, q. 13, sol., p. 80-81). Na terminologia escolástica subjectum pode significar 
o substrato, mas nesta utilização significa aquilo que uma ciência conhece, suas propriedades, a definição ou 
demonstração, por essa razão o termo pode em português contemporâneo ser traduzido por “objeto” (uma vez 
que “sujeito” é habitualmente reservado para designar aquele que conhece). Por sua vez objectum significa o 
objeto próprio de um órgão ou de uma faculdade e que por isso a torna passível de atualização. A distinção das 
ciências a partir dos respectivos objetos de estudo (subjecta) é uma característica das classificações de Avicena, 
princípio esse que foi incorporado por Gundissalino no De divisone philosophiae (cfr. H. HUGONNARD-ROCHE, 
“La classification des sciences de Gundissalinus”, cit., p. 47, 51-52, 54 e n. 105, 60) e a partir daí se torna dou-
trina corrente no Ocidente, combinada com a tendência, especialmente visível em Averróis, em fazer uma ciên-
cia particular de cada obra de Aristóteles. 

43  Cfr. E.-H. WEBER, “La classification des sciences selon Avicenne a Paris vers 1250”, cit., p. 88-seg. 
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12.2 A ciência da alma face às ciências naturais 
A ciência da alma partilha com outras o mesmo objeto? Como pode, então, consti-

tuir uma ciência diversa? A “comparação desta ciência [da alma] com as outras ciências 
naturais”44 permite responder ao problema da subalternação das ciências. Trata-se tam-
bém aqui de delimitar o subjectum (objeto), matéria e conteúdo da ciência da alma, 
discutindo aspectos de fronteira que poderiam suscitar ambiguidade, colocando a ciên-
cia da alma na dependência de outras ciências. Mais uma vez, o princípio aristotélico 
que parece orientar Pedro é que cada gênero de ser deve ser tratado por uma ciência 
diferente. Mas, paradoxalmente, Aristóteles ocupa-se do corpo animado em diferentes 
livros e em alguns deles ocupa-se das mesmas questões. Torna-se necessário anular e 
explicar esta aparente incongruência. Nas questões 1 a 13 e 15 a 18 do segundo proble-
ma, Pedro procura explicar porque é que um mesmo objeto é tratado em diferentes ciên-
cias. As questões 14 e 20 revestem-se de grande interesse metodológico sendo explica-
tivas da distinção entre ciências e das divisões internas de cada uma. 

Retomando alguns temas antes aflorados, Pedro começa por considerar o corpo  
animado e a alma que é a sua forma, que por envolveram muitas coisas, são tratados de 
modo diverso no De animalibus, no Liber vegetabilium,45 no De anima, nos Minores 
libri (De sensu et sensato, De morte et vita, De sompno et vigilia), a mesma doutrina 
que encontrámos duas questões antes (cfr. Probl. 1, q. 14), acrescentando-se que a dife-
rença das ciências nasce da diferença dos seus princípios.46 Mas, por outro lado, numa 
só ciência, isto é a da alma, são tratadas todas as faculdades da alma (in eadem scientia 
determinatur de omni differentia anime, p. 88, 12-13), embora no De vegetalibus seja 
tratada de modo especial a vegetativa e no De animalibus a sensitiva. Este problema é 
resolvido com a introdução do conceito de relação ou “comunidade no objeto” (commu-
nicantia in subiecto), ou seja a vegetativa, a sensitiva e a racional exercem as suas ope-
rações no corpo em que existem, “assim, há comunidade em todas estas faculdades da 
alma e porque a comunidade no objeto, proporciona unidade na ciência é uma mesma 
ciência da alma que se ocupa de todas as faculdades da alma”.47 O mesmo conceito de 
“communicantia” justifica o não tratamento do corpo vegetal na ciência da alma, porque 
não tem um princípio comum, ossos e carne, que são a “communicantiam physicam” 
entre o corpo do animal e o do homem e por isso no De anima a vegetativa e a sensitiva 
são tratadas em conjunto.48 A fórmula “communicantia in subiecto facit unitatem in 
scientia” sublinha a íntima ligação do objeto e a delimitação de cada ciência e clarifica o 
modo de relação entre ciências que se ocupem do mesmo objeto. Pedro procurará nas 
obras de Aristóteles a distinção ou a communicantia que podemos encontrar na alma 
como forma do corpo animado. 

A delimitação dos conteúdos particulares dos livros de Aristóteles, desde logo toma- 
dos como ciências, que se ocupam do corpo animado, suas propriedades, atos e afecções, 

                             
44  Cfr. p. 87, l. 3. O segundo problema preambular é composto por 20 questões. 
45  Em outro local Pedro refere como equivalentes os dois títulos sob os quais corria o tratado de botânica pseudo-

aristotélico, dizendo que sobre as plantas se determina “in Libro plantarum vel Vegetabilium, quod idem est”, p. 
97, 18-19. 

46  Comm. Probl. 2, q. 1, sol., p. 88, 1-25. 
47  Comm. Probl. 2, q. 2, sol., p. 89, 22-90, 15. 
48  Comm. Probl. 2, q. 3, sol., p. 90-91. A “communicatio in subiecto” desempenha um papel central na distinção 

entre ciências em Avicena e em Gundissalino, cfr. H. HUGONNARD-ROCHE, “La classification des sciences”, 
cit., p. 47 e n. 57, p. 54 e n. 106. 
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é o tema central da seguinte série de quesitos.49 Em todos os casos se trata de estabelecer a 
matéria da ciência da alma e mais concretamente do De anima, face ao outros livros aris-
totélicos, embora num ou outro caso haja também referências a disciplinas sobre as quais 
a enciclopédia aristotélica é omissa. Não sendo possível analisar aqui em pormenor cada 
uma das razões pelas quais Pedro explica que um mesmo assunto é tratado em diferentes 
ciências/obras, baste referir que essas razões são múltiplas, por exemplo se algo é tratado 
como objeto de uma faculdade ou órgão (objectum), ou como meio (medium), ou como 
disposição (dispositio) ou como relação (relatio ad), ou como princípio (principium), ou 
como causa, ou pela sua geração (generatio), etc. Cada uma destas razões pode combinar-se 
com outras, ou dividir-se em vários modos de ser considerada. O mesmo arsenal de argu-
mentos serve para clarificar a não existência de obras de Aristóteles sobre cada um desses 
assuntos particulares que são partilhados entre várias ciências. Vejamos os casos das ciên-
cias que tratam assuntos que se encontram também no De anima. 

A começar repete-se que os Libri minores e o De anima constituem ciências diferen-
tes porque aqueles tratam das operações da alma que apenas provêm do corpo e por isso 
têm um princípio que os distingue da Ciência da alma, que determina sobre as operações 
da alma que provêm da alma (Probl. 2, q. 4, p. 91-92). Porque o crescimento (“augmen-
to”) pode ser considerado de duas formas, o De anima determina sobre ele de modo dife-
rente do De generatione et corruptione (Probl. 2, q. 5, p. 92). Também a cor pode ser 
considerada de três formas, daí as diferenças a seu respeito entre o De sensu et sensato, 
i.e. como resultado da natureza perspícua e das quatro qualidades, o De anima, i.e. como 
objeto que modifica a vista, e a Medicina,50 i.e. como signo de saúde ou doença (Probl. 2, 
q. 6, p. 92-93). A voz é objeto de múltiplas abordagens: no De animalibus, no De anima, 
na Música, na Gramática, na Medicina e no De sensu et sensato (Probl. 2, q. 7, p. 93). 
Aliás, a dupla origem dos objetos (i.e., o que altera os corpos ou os sentidos) permite ex-
plicar porque é que a voz é tratada não só no De sensu et sensato, mas também no De 
anima (Probl. 2, q. 8, p. 93-94); a pergunta aqui formulada tem uma segunda parte ilustra-
tiva: querendo saber porque é que “[Aristóteles] nem fez um tratado especial sobre ela [a 
voz]”, Pedro está a denunciar que a determinação do conteúdo das ciências se pode tam-
bém resolver pela clarificação da intencionalidade literária de Aristóteles. O sabor e odor 
são tratados de modo diverso no De sensu et sensato, no De anima, na Medicina e no De 
vegetabilibus (Probl. 2, q. 9, p. 94-95). Também as quatro qualidades tangíveis são abor-
dadas sob diversos modos no De generatione et corruptione, no livro IV dos Meteora, na 
Medicina, no De anima, de tal modo que não é necessário que no De sensu et sensato 
exista um tratado exclusivo sobre o tato (Probl. 2, q. 10, 95-96). 

A intencionalidade de Aristóteles é ainda explorada na questão 11, de um modo jus-
tificatório: se Aristóteles no De anima começa por estudar o sentido da visão, embora 
nessa obra defenda que o tato é o primeiro sentido pelo qual o animal vive e portanto 
por ele deveria começar, é porque o objeto da visão (a cor) é comuníssima a todos os 
corpos e é simplicíssima, enquanto que o tato é mais material e grosseiro e por isso é 
                             
49  De fato, a forma literária destas questões é simplificada: contêm apenas a pergunta e a solução, sem razões pró e 

contra, não havendo por isso lugar às respectivas respostas. 
50  Pedro refere a Medicina junto a títulos de obras e não é claro se está a referir-se a alguma obra ou à ciência 

médica em geral, ou se evoca a suposta Medicina de Aristóteles, referida por exemplo no anônimo de Gauthier: 
“et de tali in medicina Aristotelis, qua utuntur Greci, et hec nobis deest” (Anonymi magistri artium, Lectura in 
librum de anima, ed. R.-A. Gauthier, obra cit., p. 3, 74-75). Apenas num caso surge o título de uma obra médi-
ca, na pergunta “Iterum cum de plantis determinetur in Libro vegetabilium et in Medicina in Dietis queritur quo 
modo differenter” (p. 97, 11-13), mas não sabemos se se refere a um dos tratados de Isaac, às Dietas universais 
ou às Particulares. 
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determinado em último lugar. Por outro lado, como no De anima os sentidos se orde-
nam para o conhecimento, a visão é tratada em primeiro lugar porque por ela conhece-
mos mais coisas (Probl. 2, q. 11; p. 96-97). Os animais e as plantas também são tratados 
sob diferentes ângulos na ciência natural (no Livro dos animais e no Livro das plantas) 
e na Medicina (Probl. 2, q. 12, p. 97). A morte e a vida são tratadas num grupo mais 
largo de obras, segundo diferentes perspectivas: no De anima, no Liber mortis et vitae, 
na Astronomia,51 na Medicina (Probl. 2, q. 13, p. 97-98). 

A questão 14 interrompe esta série de comparações, para enfrentar o problema da 
organização ou hierarquia das ciências do corpo animado, procurando saber qual das 
três é prioritária. Como a prioridade diz respeito ou ao plano da ciência ou ao plano das 
coisas, a ciência da alma é a prioritária no plano da ciência: “a primeira causa é pela 
nobreza do seu objeto. A segunda é pela certeza da demonstração. A terceira causa é 
que o objeto desta é causa de todas as coisas que são determinadas nos livros sobre as 
coisas animadas e todas são por causa da alma. A quarta causa é o auxílio que presta a 
todas as outras; de fato proporciona (influit) certeza a todas as outras ciências e as suas 
conclusões (dicta) devem ser supostas nas outras ciências.” Também quanto à coisa, há 
uma dupla ordem: “De fato na via da geração e da constituição simples (incomple- 
xionis) há um antes, e assim a matéria é anterior à forma. E assim a ciência dos animais 
e a dos vegetais precedem esta [da alma]. Mas, há uma outra prioridade na via da orga-
nização (complexionis) e da perfeição e da nobreza e da dignidade. Assim, a forma 
precede a matéria e a alma o corpo. E, assim, esta ciência da alma, pela parte das coisas 
(a parte rerum) precede as outras referidas”.52 Portanto, para Pedro, quer no plano da 
ciência, quer no plano da ordem das coisas, a ciência da alma é prioritária, mas a ressal-
va da prioridade na ordem das coisas, permite sustentar a tese já defendida antes que “a 
ciência dos animais e a dos vegetais é anterior a esta”, o que fundamentará sobretudo a 
sua anterioridade pedagógica face à ciência da alma. 

Falta agora determinar a relação de ordem da ciência da alma com a dos pequenos 
livros naturais. Assim, “ao contrário do que outros pensam”, após a ciência da alma vem 
o De sensu et sensato e só depois o De memoria et reminiscentia, que constitui uma 
ciência distinta da da alma.53 Aliás, os livros menores formam ciências separadas por-
que tratam de operações que têm origem no corpo e por isso se distinguem das que têm 
origem na alma e são tratadas na sua ciência, embora, ressalva o mestre, nem todas as 
operações da alma dêem origem a ciências separadas.54 A propósito de operações que 
não dão origem a uma ciência separada Pedro dá-nos o interessante exemplo do movi-
mento dos animais que é tratado no livro Da alma, mas tudo o que diz respeito à relação 
do movimento com os órgãos e às disposições dos animais que o executam é tratado “in 
libro [...] quem facit Aristoteteles De motibus animalium qui non est in latino.” O autor 
sabe que Aristóteles compôs esta obra,55 embora afirme que não foi traduzida para la-
tim, o que só aconteceu por volta de 1266.56 
                             
51  De fato, trata-se da Astrologia porquanto refere a influência dos astros no retardamento ou prolongamento da 

vida (p. 98, 6-10). 
52  Comm. Probl. 2, q. 14, sol., p. 100, 8-23. 
53  Comm. Probl. 2, q. 15, 100-103. 
54  Comm. Probl. 2, q. 16, 103-104. 
55  A sua fonte é certamente Averróis, que também não possuía a obra, Commentarium Magnum in Aristotelis De 

anima libros, III 54, ed. F.S. CRAWFORD, p. 524, 59-61. 
56  Essa tradução foi realizada por Guilherme de Moerbeke cerca de 1266, cfr. J. BRAMS, “Guillaume de Moerbeke 

et Aristote”, in J. HAMESSE – M. FATTORI (ed.), Rencontres de cultures dans la philosophie médiévale, Univer-
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Também as operações da alma intelectiva não originam uma ciência separada, 
porque estão apenas relacionadas com a alma e por não acrescentarem outras disposi-
ções ou princípios à ciência da alma, são tratadas nesta de modo completo.57 Regres-
sam, a seguir, as comparações entre ciências, explicando-se porque é que as potências 
sensitivas são tratadas de modos diferentes no De anima, no De sensu et sensato, no 
De naturis animalium, na Medicina.58 Por fim indaga-se porque é que no livro II do 
De anima são tratadas a alma vegetativa e a sensitiva e no III a intelectiva: as primei-
ras são ato de certas partes do corpo e devido a essa communicantia pertencem ao 
mesmo tratado. Como a “intelectiva é mais espiritual e não é ato de alguma parte do 
corpo”, é tratada numa parte diferente da obra.59 

A última questão do problema 2 é metodológica, indagando qual “a causa da dis-
tinção entre ciências e das partes da ciência entre si”.60 As causas da diversidade são 
múltiplas e provêm quer do objeto, quer das coisas que o integram. Em primeiro lugar 
o objeto de uma ciência distingue-se do de outra pelo gênero de abstração: “tal como 
a coisa unida ao movimento e à matéria se distingue da coisa totalmente separada da 
matéria e daquela que está unida segundo o ser e separada segundo a definição” (p. 
106-107). A diferença do gênero de abstração “produz a diversidade das definições 
nas ciências principais, como por exemplo nas partes principais da filosofia”. Clara-
mente Pedro refere-se à doutrina de inspiração aristotélica de divisão entre as três 
principais ciências Metafísica, Matemática, Ciências naturais, com base na teoria da 
abstração. A segunda causa de diversidade, pelo modo de subalternação, ocorre pela 
adição de disposições de outra natureza ao objeto (a linha visual acrescenta outro 
princípio à linha em si), também se pressupõe aqui a doutrina geral, num exemplo 
também muito repetido, que toma a ciência da linha visual como subalterna-
da/subalterna, da ciência da linha em si, que é a subalternante. A terceira diferencia-
ção diz respeito às partes do objeto principal de uma ciência, por adjunção das suas 
propriedades e afecções, da qual advém “a separação dos livros principais”, cada um 
dos quais se ocupa de afecções particulares, que estão na origem da “diversidade dos 
capítulos”. A quarta causa da diversidade é a que resulta das diferentes conclusões e 
afecções que se comprovam em cada parte do objeto, “de onde resulta a distinção de 
parágrafos”. Esquematizando, verificamos que Pedro expõe os princípios de divisão 
das ciências, apontando para um modelo hierarquizador: 

MODO DIVERSIDADE POR ORIGINA A 

Estado das coisas Abstração divisão das 3 partes principais da filosofia 
Disposições e afecções Subalternação separação entre ciências da mesma espécie 
Partes do objeto principal adição de propriedades diferença de livros e de capítulos nos livros 
Partes das partes conclusões sobre cada parte distinção de parágrafos no interior da ciência 

                             
sité Catholique de Louvain – Università degli Studi di Cassino, Louvain – Cassino, 1990, p. 317-336, cfr. p. 
320, 331. 

57  Comm. Probl. 2, q. 17, p. 104. 
58  Comm. Probl. 2, q. 18, p. 104-105. 
59  Comm. Probl. 2, q. 19, p. 105-106. 
60  Comm. Probl. 2, q. 20, p. 106-107. 
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Estão aqui condensados os princípios nos quais se baseia a instituição do estudo da 
alma enquanto ciência, que pertence a uma das 3 partes principais da filosofia, mais 
concretamente à ciência natural (1º modo de divisão). Dentro destas, a ciência da alma é 
subalternante, pois dos seus princípios dependem várias outras, que analisam aspectos 
particulares do seu objeto (2º modo de divisão), o qual é analisado em diferentes livros, 
nomeadamente as obras de Aristóteles sobre os seres animados, os quais por sua vez 
abordam parcelar e progressivamente o seu objeto (3º modo de divisão). Por sua vez, 
cada obra ou scientia é constituída de conclusões apresentadas em parágrafos (4º modo 
de divisão). Se os dois primeiros modos justificam quer a inserção num quadro geral e a 
autonomia da ciência da alma, o terceiro e quarto modos justificam a técnica de divisão 
de texto (partes, capítulos, parágrafos e sentenças) em que se baseará o comentário e o 
método de exposição das conclusões ou sentenças do filósofo que, como vimos, consti-
tui a primeira parte de cada uma das lições do Comentário.61 

Pedro conclui esta enumeração de princípios explicando que “esta distinção da  
ciência nas referidas partes (diversitates) não decorre de uma exigência da nossa exposi- 
ção (traditionis nostre), mas de uma exigência das coisas e do estado e da razão da ciên-
cia”.62 Para Pedro a ciência, enquanto conjunto de livros, é um espelho da natureza, a 
qual é a única razão da divisão das ciências embora permaneçam um todo orgânico, 
visto que cada ciência, cada livro, cada parte, cada capítulo, cada parágrafo corresponde 
a uma particularidade do que existe. A homologia entre a ciência e a natureza é constan-
temente reafirmada com fórmulas como: “sicut est in natura, ita est in scientiis” (I 1, q. 
3, sol., p. 219, 23-24 = p. 157, 26-26). Como exemplificava Aristóteles, a ciência, isto é 
o que se sabe, deve dividir-se de acordo com a divisão ou estado das coisas: “Secantur 
igitur scientia et sensus in res”,63 tese repetida por Roberto Kilwardby como fundamen-
to da divisão das ciências: “scientia [...] dividi debet secundum divisionem rei de quibus 
est.”64 

A ordem das coisas (exigentia rerum) fundamenta a ordem literária da ciência (sta- 
tus scientie et ratione ipsius). Inversamente, este princípio fundamenta a estratégia her-
menêutica do Mestre de Artes, que faz e descobre a ciência partindo de um texto para 
encontrar as coisas. Ao interpretar as obras de Aristóteles, penetrando na intenção do 
autor (porque é que trata determinado assunto, como o faz, com que objetivo o faz, 
porque é que o faz naquele lugar) o intérprete está já a compreender a natureza das coi-
sas. Ao longo do comentário de Mestre Pedro, a dilucidação da intentio auctoris em 
cada lição vai precisamente nesse sentido. Compreender Aristóteles equivale a com- 

                             
61  Uma recapitulação das principais divisões do De anima pode ser lida no início da lição 1 do livro II: o De 

anima divide-se em duas partes principais: o proêmio (I 1) e a parte executiva (resto da obra), esta divide-se em 
duas partes: opiniões dos outros filósofos acerca da alma (I 2-5) e determinação sobre a alma segundo o método 
da verdade (II-III), também o segundo tratado se divide em duas partes, que ainda se bifurcam sucessivas vezes 
em partes, capítulos, parágrafos e sentenças, cfr. Comment. II, 1, p. 489-494. 

62  Cfr. p. 107, 23-26. Como vimos acima, o status rerum explica os três modos de abstração e a divisão das três 
principais ciências especulativas. 

63  De anima, 431b24-25, transl. a Jacobo Veneto, ed. Gauthier (Anonymi, Lectura in librum De anima..., obra cit., 
p. 484); a trad. arabo-latina é mais descritiva: “Dicamus igitur quod scire et sentire dividuntur secundum divisi-
onem entium” (Averrois, Commentarium magnum in de anima, a Michele Scoto transl., ed. Crawford, p. 305); 
trad. do grego por E. BARBOTIN (Les Belles Lettres, Paris 1980, p. 86): “On sait que science [episteme] et sen-
sation se divisent de la même manière que leurs objets”. O acordo entre o inteligido e o seu objeto é sublinhado 
por Aristóteles em outros locais do De anima: 430a2-5 (identidade do sujeito e do objeto na intelecção e da ci-
ência teórica e do seu objeto), 431a1-2 (identidade da ciência em ato com o seu objeto), 

64  Robert Kilwardby, De ortu scientiarum, ed. cit., III 5, p. 10 e X 40, p. 23. 
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preender as próprias coisas, o que, por sua vez, justifica porque é que foram tratadas 
nesta ou naquela obra. Fecha-se assim um círculo hermenêutico em que numa primeira 
operação se mostra que a divisão das ciências, a ordem e conteúdo dos livros de Aristó- 
teles equivale à própria estrutura da natureza e a seguir deve concluir-se que interpretar 
e aprofundar o conteúdo dos livros equivale a compreender a natureza das coisas. 

10.3 Os métodos da ciência da alma 
O terceiro problema preambular65 e em especial as questões da primeira lição tra-

tam o problema do método de demonstração da própria ciência da alma. 
Desde logo só pode haver conhecimento certo e demonstrado dos universais. Os 

singulares são infinitos e sem estabilidade (infinita instabilia et non fixa), por isso a 
ciência não poderá ocupar-se deles mas sim do que é estável e delimitado (fixo finito et 
stabili) e este apenas o é porque há o universal que é “incorruptível, pelo qual o próprio 
singular permanece uno e estável”. Mas, como no conhecimento ele não é dado a priori, 
torna-se necessário estabelecer que as ciências precisam da abstração e qual dos quatro 
modos de abstração lhes é mais adequado. Na ciência da alma, como em qualquer outra 
ciência, há abstração do universal (para tudo isto ver a 1ª razão da questão 1. p. 109, 4-
13). O primeiro dos seus modos é “a abstração do universal a partir do particular e é 
segundo este modo que esta ciência e qualquer ciência natural abstrai”.66 Pedro adota a 
indução cognoscitiva proposta nos Segundos analíticos II 19, para explicar a abstração 
do universal a partir do particular.67 O conteúdo da ciência resulta da abstração realizada 
pelo intelecto através de um ato cognoscitivo, mas porque é que ele pode ocorrer e por-
que é que este modo particular de abstração é possível? É-o em razão da alma ou das 
coisas? A necessidade da abstração é dupla, por exigência das coisas e por exigência da 

                             
65  O problema 3 tem uma organização anômala, pois após a questão 5 é anunciada uma questão 6 com múltiplas 

divisões (cfr. p. 122, 3 – 123, 2). Note-se desde já que no manuscrito de Veneza este acrescento não se verifica 
e o problema 3 é apenas composto pelas cinco primeiras questões editadas por M. Alonso, todas relativas à abs-
tração (p. 109-122). O grupo de questões acrescentadas (que seriam a 6ª questão subdividida em várias outras) 
coincide com as questões da 1ª e 2ª lições do livro I e, por isso, estão aí editadas de novo (p.184-207). Como no 
início do problema eram anunciadas 15 questões (cfr. p. 109, 3) e perante uma provável lacuna no seu exemplar, 
o copista terá repetido no final do terceiro problema preambular algumas questões que faziam parte das lições 
do Comentário. Sobre as diferenças entre o ms. de Cracóvia/edição Alonso e o ms. de Veneza, ver ainda JM.C. 
PONTES, “Un nouveau manuscrit des Questiones”, p. 185-186 e IDEM, Novos problemas textuais, cit., p. 134-
138. As questões repetidas por antecipação pertencem de fato às lições 1 e 2 e assim serão apresentadas. 

66  Comm. Probl. 3, q. 1, sol., p. 111 (ver também I 7, q. 3, ad 1am rat., p. 314, 9-26 que tem algumas lacunas de 
transcrição). Neste mesmo texto se sintetizam outros três modos de abstração: 2º) a abstração da forma a partir 
da matéria (“abstractio forme a materia”), que é própria das ciências matemáticas que se ocupam da quantidade 
abstrata; 3º) a separação (separatio) das coisas e do movimento e matéria, como é o caso das substâncias espiri-
tuais separadas, e desta abstração se ocupa o metafísico; 4º) “a acepção das espécies a partir dos sensíveis se-
gundo a sua representação pela faculdade intelectiva” e este é o modo de abstração próprio do conhecimento. 
(Os três primeiros modos de abstração, ques estão na base das distinção das três principais ciências especulati-
vas, são referidos, por exemplo, no final da solução do art. 3, q. 5 do Super Boetium de Trinitate de Tomás de 
Aquino). A matemática, porque se ocupa da quantidade tem o privilégio de usar a abstração própria de todas as 
ciências e ainda o segundo modo de abstração, cfr. Comm. Probl. 3, q. 2 sol., p. 112-113. A diferença entre a 
abstração cognoscitiva e o terceiro modo de abstração (que remete para a teoria das substâncias espirituais sepa-
radas enquanto objeto da metafísica) tem raiz alfarabiana e influenciou subretudo a primeira escolástica, cfr. A. 
de LIBERA, La querelle des universaux de Platon à la fin du Moyen Age (Des travaux), Ed. du Seuil, Paris 1996, 
p. 110-seg. 

67  Cfr. a 2ª ratio, p. 109, 14-20. A abstração cognoscitiva é mais incisivamente descrita noutro local: “[...] abstrac-
tio est multis modis. Uno modo est abstractio specierum per virtutes anime ab ipsis rebus secundum quam abs-
tractionem sensus abstrahit species sensibiles et ymaginato accipit eas a sensu et intellectus ab ymaginatione et 
hec abstractio via esta ad cognitionem”, Comm. I 7, q. 3, ad 1am rat., p. 314, 10-15. 
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alma cognoscente. De fato, nas coisas existe a “espécie simples da própria coisa” (sim-
plex species ipsius rei) que é aquilo que é abstraído e que faz com que a coisa seja o que 
é, que move a alma segundo o seu estado e disposições e estabelece uma proporcionali-
dade entre as coisas e a alma, porque as coisas “são entes e são cognoscíveis e assim 
possuem algo pelo qual são o que são e pelo qual são conhecidas”.68 Pedro não deixa 
qualquer espaço para a preexistência das formas e do universal no intelecto humano e 
coloca a abstração na base do processo de intelecção ou constituição do universal en-
quanto inteligível. Portanto quer a natureza da coisa, quer as disposições do intelecto 
são causa da abstração, que conjuga a conformidade que há entre ambas por intermedia-
ção da espécie. 

Para uma extensa série de razões pró e contra a questão sobre o fundamento da abs-
tração Pedro dá uma resposta muito curta porque passa a sua fundamentação para os 
argumentos a favor: o princípio da abstração é a forma e a espécie do universal e é por 
esta que há conhecimento: “Esse autem in rebus est a forma. Ergo, vera cognitio rei est 
a forma que dat esse. Hec autem est forma esse universalis”.69 

Falta apenas pormenorizar que o modo de abstração próprio das coisas naturais é o 
da abstração do universal a partir do particular, repetindo mais uma vez que o seu modo 
próprio não é a separação, como no caso da Metafísica, nem a abstração da forma a 
partir da matéria, como na Matemática.70 Portanto, a abstração própria das ciências 
naturais é uma contração material (“contractio materialis”, p. 121, 13), pela qual se 
conhece de modo certo o ser universal de uma dada natureza. A certeza e o conhecimen-
to científico, apenas são possíveis pela abstração, um processo intelectivo pelo qual o 
“universale in rebus” ou “in multis” é mimetizado em “universale in intelectu” ou “in 
anima”. A onto-noética, com o phantasma e a species, é o verdadeiro plano de resolu-
ção do problema do conhecimento que distingue as ciências naturais que, por não poder 
ser senão conhecimento do universal, depende da abstração entendida como processo 
gnosiológico próprio da alma. Embora essa fonte não seja citada, Pedro mantém presen-
te o núcleo da argumentação de Aristóteles sobre a abstração enxertada nos elementos 
de gnosiologia do final dos Analíticos posteriores (II, 19). A forma inteligível ou uni-
versal abstraído é necessário para o conhecimento dos entes naturais e por isso é enten-
dido como princípio formal da intelecção e da ciência enquanto conhecimento necessá-
rio e verdadeiro do seu objeto. Não deve deixar de ser sublinhado que com a possibili-
dade de o conhecimento certo e verdadeiro ocorrer só através do universal abstraído, 
portanto conhecido a posteriori, Pedro reitera a exclusão de uma origem quer inata, quer 
intuitiva, quer iluminativa do conhecimento universal. Mais uma vez, é a Ciência da 
alma que permite explicitar os próprios fundamentos do conhecimento e portanto de 
qualquer ciência. 

                             
68  Comm. Probl. 3, q. 3, sol., p. 116, 17-33. O Mestre anuncia no final da solução que a espécie simples enquanto 

princípio de inteligibilidade será tratada depois, como de fato acontecerá em I 11, qq. 1-6, p. 389-406, ver acima 
n. 30. 

69  Probl. 3, q. 4, p. 117-119, o texto citado é da 3ª ratio, p. 118, 11-14. A quarta ratio (p. 118, 23-30) introduz a 
denudatio algazeliana com o mesmo sentido de abstração ou despojamento das condições acidentais que permi-
te ao intelecto conhecer a própria essência das coisas, cfr. Algazel’s Metaphysics IV 5, ed. Muckle, p. 172-seg. 

70  Probl. 3, q. 5 sol, p. 121. Sobre as várias exposições quanto à abstração do universal em meados do séc. XIII ver 
E.-H. WÉBER, “Abstractio”, Les notions philosophiques. Dictionnaire, vol. 1, p. 9-11 (Encyclopédie philo-
sophique Universelle, II), PUF, Paris 1990 e o estudo referente ao período posterior por J. F. BOLER, “Intuitive 
and Abstractive Knowledge”, in N. KRETZMANN et al. (eds.) The Cambridge History of Later Medieval Philos-
ophy, ed. cit., p. 460-478. 



 

  Métodos e ordem das ciências no Comentário sobre o De anima atribuído a Pedro Hispano 205 

Termina aqui o texto de que dispomos para o problema preambular 3, embora lhe 
faltem 10 das 15 questões anunciadas e em seu lugar apresente duas séries de questões 
que de fato pertencem às duas primeiras lições do comentário onde são editadas de novo 
(cfr. acima n. 65). 

Entrado no Comentário, Pedro não se mostra satisfeito com as conclusões dos pro-
blemas preambulares e a questão da natureza da ciência da alma, da sua relação com as 
outras ciências e do seu método volta a ser colocada, por sugestão do próprio início do 
De anima de Aristóteles, cujo cap. 1 enuncia as aporias e perplexidades que podem 
servir de ponto de partida ao estudo da alma.71 São as célebres palavras do início do De 
anima que suscitam o requestionamento da natureza da ciência da alma.72 

Pedro na primeira questão da lição 1 compara a ciência da alma “com as outras  
ciências superiores e inferiores em razão da excelência de nobreza e de prioridade”, 
chamando à discussão a Metafísica, a Matemática, a Física, a Cosmologia, a Moral e a 
Lógica.73 

Saber se a ciência da alma é prioritária e mais nobre que a Metafísica obriga a uma 
longa série de razões e a uma solução também longa onde se historiam diversas posi-
ções quanto ao problema.74 Após referir a posição de “alguns” e a de Averróis (que faz 
da ciência da alma a mais digna das ciências, excetuando a “scientiam Divinam”, Com. 
magn. in de anima I 1 texto 1, ed. Crawford p. 4, 32-33), Pedro concilia as várias posi-
ções, mas rompendo com elas num ponto importante, admitindo que a Metafísica é 
prioritária porque se ocupa do objeto mais geral (o ente) ou superior (Deus),75 mas tam-
bém que a ciência da alma é prioritária porque se ocupa do objeto (i.e. a alma) sem o 
qual não há conhecimento do que quer que seja, nem mesmo do objeto da metafísica.76 
Também quanto ao modo de demonstrar (a parte modo demonstrandi) há duplicidade de 
nobreza, assim a Metafísica é mais nobre e anterior porque procede por causas superio-
res e é regra de todas as outras ciências influenciando-as (razões 1 e 2, p. 186, 20-28), 
mas a ciência da alma também é mais nobre na medida em que procede pelo que é ante-
rior quanto à natureza e é mais conhecido para nós (i.e. os obiecta das potências são-nos 
conhecidos como causas, enquanto as substâncias separadas apenas são conhecidas 
pelos seus efeitos), porque o seu objeto lhe é imediato e nesta ciência há “identidade 
entre o objeto e o que deve conhecer o objeto e as suas afecções”, e ainda porque ela “se 
ocupa dos princípios de toda a certeza e sem os quais não há método (processus) na 
certeza” (razões 3 a 5, p. 188, 29-189, 13). 
                             
71  Pedro dedica exatamente 7 lições ao cap. I, 1 (p. 181-315) a que explicitamente chama proêmio do De anima, 

cujo tratado I só começaria no cap. 2; sobre a divisão do texto ver acima n. 61. 
72  Nesta lição há 5 questões, mas a questão 1 divide-se em 6 outras (1.1. a 1.6.), a questão 3 em 4 quesitos (3.1 a 

3.4.) e a questão 5 em outros 3 quesitos (5.1. a 5.3.). Uma tradução das questões desta lição (cujo texto, com li-
geiras diferenças de pormenor, é o mesmo da primeira parte da q. 6 do problema preambular 3, p. 122-150) en-
contra-se em Antônio Soares PINHEIRO, “Pedro Hispano. Primado da Psiconoética”, Revista Portuguesa de Fi-
losofia 45 (1989) 569-584. 

73  Comm. I 1, q. 1, p. 184-198, cit. p. 184, 19-22. 
74  Comm. I 1, q. 1.1, p. 186, 22 – 189, 16, também no Probl. 3, p. 127-130. 
75  Cfr. sol. razões 1 a 4, p. 186, 23-187, 25, a que se podem acrescentar as duas “rationes pro” sobre a superiorida-

de da Metafísica: na 1ª ratio exprime-se o “ens inquantum ens” (aviceneano) e a geral latitude do ser (do Liber 
de causis, cap. 4) como objeto da Metafísica, na 2ª ratio faz-se eco da doutrina defendida por “diversos philo-
sophos” sobre o triplo objeto da metafísica: Deus, a substância e o ente (p. 184-186). Esta apresentação da Me-
tafísica, quer quanto ao corpus textual aduzido quer quanto às ramificações doutrinais implícitas está próxima 
da do “Guia do estudante” parisiense, sobre o qual cfr. A. de LIBERA, “La structure du corpus scolaire de la mé-
taphysique”, cit., 65-77. Sobre o objeto da Metafísica ver aqui nn. 40 e 94. 

76  Cfr. sol. razões 5 a 8 (p. 187, 25-188, 19) e as 2 rationes ad oppositum (p. 186, 5-21). 
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Chame-se desde já a atenção para este aspecto do pensamento de Pedro, porquanto 
admite uma certa superioridade de estatuto da Metafísica enquanto ciência, ao mesmo 
tempo que reclama um lugar e uma função primordial da ciência da alma tendo em con-
ta todos os outros critérios. Por razões estritamente gnosiológicas, que se prendem quer 
com o objeto, quer com o modo de demonstrar, quer com a primordialidade do próprio 
conhecimento, mas acima de tudo porque nela há coincidência entre cognoscente e co-
nhecido,77 a ciência da alma ocupa um lugar nobre entre as ciências. É essa a idéia ex-
pressa no final da solução da questão que estamos a analisar: “Portanto, quanto ao esta-
tuto de ciência (in statu scientie), a ciência metafísica é mais nobre e precedente; quanto 
ao outro estatuto (in statu alio) sobre o qual se falou, a ciência da alma é mais nobre” 
(p. 189, 14-16). Há em Pedro como que uma hesitação conciliatória entre a visão tradi-
cional do lugar das ciências dentro de um sistema hierárquico com preeminência da 
Metafísica e uma nova intuição da ciência da alma como ciência do homem, chamada a 
desempenhar um novo papel central fundamentador, quer quanto à natureza do conhe-
cimento, quer quanto à relação entre as ciências, papel esse que não lhe é atribuído nem 
em Aristóteles, nem na tradição peripatética, nem em Averróis, nem no aristotelismo 
latino nascente, mas que lança alguns argumentos para a transformação da gnosiologia 
em saber fundamental. 

Vejamos como, a propósito das restantes ciências, este lugar preeminente é reivin-
dicado para a Ciência da alma, mesmo face às ciências tradicionalmente tidas como 
prioritárias e superiores, a saber a Metafísica, as Matemáticas e a Física (esta já perten-
cendo ao mesmo gênero de ciência do ser natural). Embora certas posições de intérpre-
tes de Aristóteles relativizem a superioridade da ciência da alma, como Averróis que a 
considera apenas superior entre as ciências naturais, Pedro não hesita em contrariá-las 
dizendo que a Ciência da alma também é mais nobre que a Matemática pelas mesmas 
razões já aduzidas face à Metafísica, isto é quer quanto à nobreza do respectivo conteú-
do, quer quanto ao modo de demonstração, admitindo apenas que quanto ao princípio de 
abstração a Matemática é mais nobre porque procede por causas mais abstratas e mais 
próximas ao intelecto humano.78 

A comparação com as ciências naturais não muda de tom, nem mesmo perante  
“a ciência dos livros das Físicas” de Aristóteles. No que diz respeito ao objeto, a Física 
é anterior à Ciência da alma apenas se tivermos em conta a geração do corpo em si, que 
é anterior ao corpo animado; mas se tivermos em conta a perfeição ou ato do corpo  
(a parte perfectionis et completionis) então já a Ciência da alma é prioritária, tanto mais 
que o seu objeto, “o homem ou a alma racional”, é mais geral e é a razão final de tudo o 
que existe. Quanto ao modo de demonstração a ciência da alma é prioritária face à Físi-
ca porque o seu modo de demonstração é mais certo, “embora pressuponha alguns prin-
cípios daquela” ciência física.79 A formulação é bem incisiva: “scientia de homine vel 
de anima rationali est nobilior qualibet scientia” e atesta a razão pela qual Pedro insiste 
na reserva de prioridade da Ciência da alma face a todas as outras.80 
                             
77  Pedro pode basear-se aqui numa certa interpretação do argumento identitário boeciano da impossibilidade de a 

alma que conhece não poder não se conhecer a si mesma, cfr. Probl. 1, q. 3, sol., p. 68, 17-25 e 69, 12-14. 
78  Comm. I 1, q. 1.2., 190-191, idem no Problema 3, p. 132. 
79  Comm. I 1, q. 1.3., p. 191-193, idem no Problema 3, p. 133-134. S. NAGEL aproximou este texto de outro do 

Super Tegni Galeni de Pedro Hispano, onde se defende a superioridade da medicina sobre as outras ciências 
porque o seu objeto é o mais nobre na sua natureza, a saber: o corpo humano, cfr. S. NAGEL, “Artes, scientiae e 
medicina”, cit., p. 62, n. 20. 

80  Idem 2ª ratio ad op., p. 192, 29-31. 
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Já por comparação com a Cosmologia, isto é com a “ciência Do céu e do mundo” 
de Aristóteles, a Ciência da alma é mais nobre quanto ao modo de demonstração e 
quanto ao objeto. Aquela apenas tem o mérito de o seu objeto ser mais incorruptível, 
tanto mais que “o homem é um objeto mais nobre [que o da Cosmologia] e a sua ciên-
cia, que é a ciência da alma, é mais nobre.”81 

Segue-se a comparação com a Moral. Pedro não a identifica com um livro parti-
cular, mas com três concepções diferentes: (a) como a ciência “que nos ensina de que 
modo teremos certas virtudes pelas quais nos unimos ao criador” e que é atribuída a 
Algazel (ratio 1 e 2); (b) como a ciência que nos ordena para o fim mais nobre e últi-
mo, associada a Boécio (ratio 2),82 e por fim (c) como a ciência que versa os “atos da 
alma, que provêm da alma, enquanto nossas faculdades e operações”, associada a 
Avicena (ad oppositum 1-2). Estas concepções parecem indicar que Pedro desconhe-
cia as Éticas de Aristóteles. De qualquer modo, a ciência da alma é mais nobre quanto 
ao modo de proceder, porque “procede de um modo necessário e perfeitíssimo” e 
quanto ao objeto, porque a alma é a causa das potências/virtudes (virtutum), que são o 
objeto da ciência da alma.83 

Por fim é proposta a comparação com a Lógica, uma ciência da linguagem  
(“scientia sermocinalis quae est logica”). A Ciência da alma é em absoluto (simplici- 
ter) mais nobre que a Lógica porque o seu objeto é mais nobre e porque realiza de 
modo mais perfeito o intelecto. Também para a Lógica fica uma diminuta superio- 
ridade, porquanto proporciona uma melhor disposição metodológica do intelecto para 
a inquirição da substância.84 Repare-se nesta aproximação entre a ciência da alma e a 
lógica,85 que veremos ampliada na lição 2 do livro I para estabelecer uma separação 
mais nítida a propósito do método demonstrativo da ciência da alma (que não é forne-
cido pela Lógica mas pela Metafísica). 

Concluída a comparação entre as ciências quanto ao objeto e ao método próprio 
de cada uma, Pedro resume os modos pelos quais advém certeza à ciência da alma, 
que procede pelo “modo mais certo” (modo certíssimo), por três razões: porque pro-
cede pelos primeiros objetos que no âmbito do conhecimento adquirido são os mais 
conhecidos para nós; porque o seu objeto é a alma e as suas faculdades, a qual é prin-
cípio e causa da certeza em qualquer ciência; porque nesta ciência há maior proximi-
dade entre a alma que conhece e o que é conhecido que, acrescente-se, é a própria 
alma.86 

Pedro retoma a questão do auxílio prestado às outras ciências, para reiterar que, 
“como diz o Comentador [Comm. magn. in De anima I 1, textos 1 e 2, ed. Crawford, 
                             
81  Comm. I 1, q. 1.4., p. 194-195, idem no Problema 3, p. 135-136. 
82  Cfr. também p. 143, 8-10. 
83  Comm. I 1, q. 1.5, 196-197, idem Problema 3, p. 138-139. Mas, admite Pedro, num aspecto a ciência moral é 

mais nobre: “porque ordena para um fim melhor”. 
84  Comm. I 1, q. 1.6, p. 197-198 (na linha 21 “substantiam” deve substituir “scientiam”), idem no Probl. 3, p. 139-140. 
85  No estatuto da Faculdade de artes de Paris de 1255 o De anima podia ser lido em simultâneo ou com a lógica ou 

com os libri naturales, O. WEIJERS, Le maniement du savoir, cit., p. 11 e 49. 
86  Comm. I 1, q. 2, sol. p. 199-200, idem no Probl. 3, p. 141-143. Como bem notou A.S. PINHEIRO na sua tradução 

destas questões (trad. cit., p. 579), Pedro explica a seguir quais os modos de excelência que Aristóteles não refe-
riu à Ciência da alma. De fato, omitiu a nobreza de fim porque a ciência da alma é especulativa e não é prática 
(q. 3.1, p. 201), assim como não mencionou a nobreza pela causa eficiente, que aliás só poderia ser identificada 
com ele próprio ou com Deus (q. 3.2, idem), nem a das afecções (q. 3.3, p. 201), nem quanto à causa formal se-
não pelo fato de, por ser ciência, esta ser idêntica ao modo de demonstração (q. 3.4, p. 202). 
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p. 4-5], a ciência da alma presta grande auxílio a todas as ciências e em primeiro lugar 
às naturais”, desde logo porque é sua parte nobilíssima e porque a alma é o princípio 
de todas as coisas animadas. Mas também auxilia a Moral oferecendo-lhe muitos 
princípios, como os conhecimentos sensitivo e intelectivo, que são úteis para a regula-
ção da cidade e das riquezas. Auxilia ainda as ciências demonstrativas, a Metafísica e 
a Matemática, proporcionando-lhes o modo de abstração e separação, que procede da 
alma. Presta ainda um auxílio geral às ciências porque por ela se adquire o conheci-
mento dos primeiros princípios e das causas do conhecimento.87 Há quatro modos de 
interdisciplinaridade, ou de auxílio de uma ciência a outra, cada um dos quais é pró-
prio de uma ciência particular, o que a torna superior às outras: 

1) regular e dirigir o intelecto no modo de proceder em qualquer ciência, é pró-
prio da Ciência demonstrativa (i.e., a Metafísica VII) que influencia todas as 
outras; 

2) considerar e confirmar a substância dos princípios e do objeto mais geral que 
é o ser (ens), que em si compreende o de todas as ciências, por isso a Metafí-
sica influencia todas as outras; 

3) fornecer algo à ciência que lhe é inferior como, por exemplo, a Física influ-
encia a Ciência da alma; 

4) proporcionar o princípio da abstração e o princípio da certeza, assim a Ciên-
cia da alma proporciona certeza a todas as outras.88 

Na segunda lição,89 discute-se o método de definição adequado ao conhecimento 
da substancialidade da alma. As questões da lição 2 do livro I, juntamente com as da 
lição 7 do livro I e as da lição 4 do livro II enfrentam justamente o modo (1) de “in-
terdisciplinaridade”, o que diz respeito ao método da demonstração e da definição 
substancial, sua inserção disciplinar, objeto, função e estrutura. O problema tem 
origem no próprio texto de Aristóteles onde, desde o cap. I 1 e o início do livro II, a 
busca de uma definição da alma tem um papel crucial na estrutura narrativa da obra. 
É necessário que exista uma ciência geral que ensine o modo de definir em toda a 
ciência geral e da qual qualquer ciência receba o modo de definir e que regule de 
modo geral os princípios da definição (I 2, q. 1, p. 216, esta versão apresenta um 
texto mais curto que o de Probl. 3, q. 6.2.1, sol., p. 153). Para Pedro a definição subs-
tancial, única que interessa à ciência da alma, não é da competência da lógica, mas 
sim da metafísica, assentando esta posição no livro VII da Metafísica de Aristóte-
les.90 Mais uma razão para a ciência da alma se colocar sob o signo da Metafísica, 
mantendo a sua autonomia e dando o seu contributo para a definição de um método 
geral das ciências. 

                             
87  Comm. I 1, q. 4, sol., p. 202-203; idem no Probl. 3, q. 6.1.5, sol., p. 146. 
88  Idem, ibidem, Ad rationes, p. 203-204 e p. 146-147. A questão seguinte, e última desta lição, ocupa-se já do 

objeto próprio desta ciência da alma, definindo a alma como forma primeira de todos os corpos animados (I, 1, 
q. 5, p. 204-207 e p. 147-150). 

89  Com 10 questões (p. 214-235), as cinco primeiras também haviam sido inseridas na última parte do Problema 
preambular 3 (p. 150-162). 

90  Comm. I 2, q. 2, p. 218, = Probl. 3, sol., p. 156 
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 Uma classificação das ciências e outras conclusões 
As referências dispersas sobre a organização das ciências, que fomos encontrando 

nos prolegômenos e no início do Commentário sobre o De anima, permitem-nos re-
constituir uma arquitetônica das ciências, ressalvando desde logo que em nenhum 
local se encontra a divisão das três grandes áreas do saber (especulativo, prático e 
sobre a linguagem) embora essa possa ser inferida do cruzamento de diversas passa-
gens: 

Scientie [Conhecimento racional das coisas]91 
• Scientie speculative (Ciências especulativas)92 
• Metaphysica93 

[Ontologia] Metaphysica: (subjectum: de ens inquantum ens) 
[Ousiologia] Methaphysica: (subjectum: de substantia) 
Scientia diuina vel Theologia: (subjectum: de Deo) 

• Mathematica94 
• Scientia naturalis (Ciências da natureza) 

Physica95 
Scientia De caelo et mundo [ = Cosmologia] 
Scientia de corpore animato96 

• Scientia de anima vegetalis (De vegetalibus vel De plantis) 
• Scientia de anima sensibilis (De animalibus) 

                             
91  A divisão do conhecimento das coisas em “scientie speculative” sobre as coisas que não dependem ou são 

anteriores ao nosso agir e em “scientie practice vel morales” sobre as coisas que resultam do nosso agir, tem 
origem em Aristóteles (p. ex. Metafísica VI 1, 1025b25), mas é no texto atribuída a Avicena, embora seja reto-
mada do início da Metafísica de Algazel (Algazel’s Metaphysics I 1, ed. Muckle, p. 1, 20-26), cfr. Comm. I 1, q. 
1 5, 2ª ratio ad op., p. 196 (= p. 138). 

92  A tripartição das ciências especulativas segundo o “status rerum”, isto é segundo a conjunção ou separação do 
movimento e matéria, encontra-se no Probl. 2, q. 11, 1ª ratio, p. 75, 14-21, com remissão para Aristóteles [Me-
ta. VI 1]. Pedro chama-lhes “scientie principales” e “partes principales philosophiae” ao explicar que o gênero 
de abstração origina diferenças de definição, no Probl. 2, q. 20, sol., p. 107, 1-3. A tripartição com base no mo-
do de abstração encontra-se também em Probl. 3, q. 1, sol., p. 111, 16-17 (ver acima n. 66), que permite corrigir 
as lacunas de transcrição em I 7, q. 3, ad 1am rat., p. 314, 9-26. Subentende-se que a ciência da alma é “scientia 
speculativa” e não uma “scientia practica vel activa” em I 1, q. 3, p. 201, 1-3. A divisão da filosofia teorética em 
matemática, física e filosofia primeira ou teologia, em razão dos seus objetos, tem origem em Aristóteles (Meta-
física VI 1, em especial 1026a11-32), divisão que se lê também em De anima I 1, 403b9-17 em razão do modo 
como cada um aborda as afecções do corpo, segundo o modo de pertença, abstração e separação. A tripartição 
aristotélica das ciências especulativas foi desde o início da Idade Média transmitida ao mundo latino por Boécio 
com as designações “naturalis”, “mathematica” e “theologica” (De Trinitate II, p. 30, l. 5-21, ed. H.F. Stewart, 
E.K. Rand, and S.J.Tester na Loeb Classical Library, Harvard Univ. Press, Cambridge Mss. 1990 repr.), tendo 
sido múltiplas vezes glosada e integrada nas classificações das ciências dos séc. XII e XIII (ver por exemplo os 
esquemas apresentados em WEISHEIPL, “The Nature, Scope, and Classification...” p. 468, 471, 474; 480, DA-
HAN “Les classifications du savoir...” p. 15, 16, 18; O. WEIJERS, Le maniement du savoir..., p. 189, 193-4, 201). 
Pedro reordena a sequência boeciana. 

93  Sobre o triplo objeto (subiectum) da Metafísica: I 1, q. 1, rat. 1, p. 185, 20-28 e múltiplas outras passagens (ver 
acima n. 40 e 75). Noutro lugar e usando outra terminologia de classificação, a Metafísica e a Física são ambas re-
feridas como “ciências naturais” superiores à da alma (p. 202, 17-19), tal como no “Guia do estudante” parisiense, 
cfr. Cl. LAFLEUR – coll. J. CARRIER (eds.) Le “Guide de l’étudiant” d’un maître..., ed. cit., §§ 4, 9 e 59. 

94  A Matemática é apenas entendida como ciência da quantidade abstraída, sem consideração do movimento e da 
matéria (p. ex. Comm. I 1, q. q. 1.2, p. 189-191). Nunca é referida a divisão tradicional da Matemática enquanto 
quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música) e duas das suas partes tradicionais (a astronomia e a 
música) são pontualmente referidas como ciências independentes. 

95  Ver acima n. 79. 
96  Comm. Probl. 1, q. 13 sol., p. 81 10-25; q. 14, p. 83, 26-84, 15. 
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O estudo da alma é, assim, situado num todo mais vasto, submetido, como acon-
tece nas habituais classificações das ciências, a uma organização vertical idêntica à 
própria dignidade das coisas, esquema este que evita quer a exclusão de alguma forma 
de racionalidade, quer a sua desagregação em esferas ontológicas isoladas entre si. 
Nos textos analisados há um evidente esforço argumentativo, que não evita algumas 
contradições e algumas formulações ad hoc nem sempre conseqüentes, para fazer 
coincidir a divisão das ciências com o conjunto das leituras ao longo do curriculum da 
Faculdade de Artes, onde as obras de Aristóteles ou a ele atribuídas foram progressi-
vamente ocupando todo o espaço letivo e de debate científico. Ao esquema hierárqui-
co aqui proposto corresponderá uma outra ordem pedagógica de leitura e estudo das 
obras de Aristóteles, nomeadamente no que diz respeito ao corpo animado, daí as 
hesitações de Pedro quanto à dignidade de cada ciência (que nuns casos releva do seu 
status e noutros do seu objeto). 

O Comentário sobre o De anima de Mestre Pedro, onde quer que ele tenha sido 
lecionado, testemunha a tendência universitária bem visível no século XIII para tomar 
o corpus aristotélico como delimitação e autoridade máxima no campo filosófico,103 
esteriotipando o conteúdo de cada obra e transformando cada uma de per si (junta- 
mente com outras a que o seu nome era associado) em ciência autônoma. A restrição 
da ciência ao corpus aristotélico e peripatético é tal que quase repentinamente se  
abandona a estruturação do saber sobre as artes liberais (trivium e quadrivium),104 
diluindo e distribuindo algumas das suas disciplinas no interior de uma nova classifi-
cação muito mais ampla. A autoridade atribuída ao corpus aristotélico é denunciado 
pelas referências ao conteúdo de cada uma das suas obras como encerrando a “scien-
tia” ou “conhecimento certo” sobre o respectivo objeto e realçado pela ambígua cita-
ção das ciências pelo título das obras de Aristóteles. Também em matérias metodoló-
gicas, sobre as quais Aristóteles apenas escreveu tratados lógicos que a Mestre Pedro 
parecem insuficientes para se ocuparem da substância, procura construir uma teoria 
do universal, da indução abstrativa e da teoria da definição substancial com base nos 
Segundos Analíticos II, 19 e no livro VII (Z) da Metafísica. É por esta deliberada 
aproximação à metafísica aristotélica, paralela à desvalorização da biologia, que a 
ciência da alma reivindica a sua superioridade como ciência gnosiológica funda- 
mental. 

A argumentação e a natureza dos problemas preambulares aproximam a abertura 
do Comentário de Pedro da literatura de manuais e introduções à filosofia que prolife-
ram em Paris em meados do século XIII e certamente também em outras universida-
des. Verdadeiro discurso de investidura da dignidade da função magistral, oferece-nos 
de modo disseminado uma classificação das ciências cujos fundamentos são discuti-
dos com mais pormenor que na maioria daqueles textos de introdução à filosofia. 
Pedro conhecia certamente os guias introdutórios acadêmicos, mas a forma de discur-
so dos mestres, nem sempre sistemática, muito repetitiva ou contraditória por necessi-
dade de discussão, como acontece aqui, poderia incitar à organização de um texto 

                             
103  Cfr. G. DAHAN, “Les classifications du savoir”, cit., p. 18; Ch. LOHR, “The Medieval Interpretation”, cit. e 

“The New Aristotle and ‘science’”, cit. 
104  A situação é bem diversa nas obras médicas atribuídas a Pedro Hispano, sobretudo no In De animalibus, onde 

perdura a divisão do saber em artes liberais, cfr. S. NAGEL, “Artes, scientiae e medicina...”, p. 56-58. 
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mais claro e coerente. Estas questões preambulares e muitos outros comentários sobre 
Aristóteles que comportam divisões das ciências, poderão sugerir que as “Introduções 
à filosofia” resultam de cursos como este a que alguém, nalguns casos o próprio Mes-
tre, deu uma organização, consentânea com as práticas de avaliação na universidade. 
Os comentários de obras de Aristóteles pelos mestres de Artes, utilizando materiais de 
múltiplas proveniências, em especial dos filósofos árabes e arabizantes, mais do que 
dependerem dos manuais universitários de elogio e divisão da filosofia, deverão estar 
na sua origem ou pelo menos fornecem-lhes os elementos que explicam as diferentes 
abordagens da classificação das ciências, cirurgicamente moldadas a cada obra que 
estava a ser comentada. 

A natureza filosófica da ciência da alma fica bem sublinhada quer pela sua inser-
ção no campo das ciências naturais, quer pelas relações que estabelece com estas e 
com as ciências que lhe são superiores (Metafísica e de certo modo também a Física) 
e inferiores (sobretudo os Parva naturalia), ou propedêuticas (lógica). A relação com 
as ciências morais embora aflorada merece-lhe pouco interesse. A comparação entre 
os objetos e os modos de demonstração da ciência da alma e das outras ciências, per-
mitiu concluir que a ciência da alma é superior a todas as outras por razões que se 
prendem com a própria natureza do conhecimento, com o seu objeto e ator que é o 
homem, a mais digna e fim último das criaturas e sobretudo em razão da coincidência 
entre o cognoscente e o conhecido no intelecto humano. 

Em suma, a ciência da alma, que comporta simultaneamente uma psicologia filo- 
sófica, uma gnosiologia ou noética e uma ontologia das formas abstraídas, é teorizada 
no Comentário de Pedro como coroação e de certo modo como coração epistemológi- 
co dos estudos filosóficos, porque é uma ciência do homem: “homo nobilius est su- 
biectum et sua scientia nobilior que est scientia de anima”.105 

                             
105  P. 194, 26-28, ver acima n. 81. 
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Conhecimento de si e linguagem interior.  
Agostinho, João Damasceno e Avicena na  

Scientia libri de anima de Pedro Hispano Portugalense 
 

O estudo da recepção da teoria da linguagem interior na Scientia libri de anima de 
Pedro Hispano Portugalense,1 permite compreender o alcance da teoria do conhecimen 
to da alma por si mesma. A formulação deste sermo internus provém seguramente do 
filósofo cristão grego João Damasceno, talvez lido através de autores latinos. A parti- 
cularidade de Pedro Hispano é que encontra uma prova da existência da linguagem 
interior na célebre experiência mental do “homem voador” do filósofo árabe Avicena. 
Com a conjugação do contributo dos dois autores que, entre muitos outros, nunca são 
nomeados, Pedro pretende coroar a sua teoria da alma intelectiva afirmando a universa- 
lidade da racionalidade humana, porque esta linguagem é inata, comum a todos os hu-
manos e anterior a qualquer língua adquirida por aprendizagem e é após a sua formula-
ção interior que resultam o discurso proferido e a ação humanas. Esta teoria, embora 
Pedro não faça a ligação explícita, tem uma certa relação com a teoria do conhecimento 
de si, inspirada sobretudo em Agostinho, mas caucionada também por Avicena. 

No extenso tratado Scientia libri de anima de Pedro Hispano Portugalense, escrito 
por volta de 1240,2 encontramos uma demorada abordagem do problema do conheci- 
mento, a partir, sobretudo, da discussão das faculdades da alma, seus atos e objetos 
próprios. Podemos considerar que a posição de Pedro é, à falta de melhor termo, ecléti- 
ca, pois procura conciliar as diferentes posições possíveis: defende com Aristóteles que 
conhecemos os objetos naturais por abstração após percepção sensorial, defende com 
Avicena que conhecemos as inteligências e certos inteligíveis por continuação e emana- 
ção, defende com Agostinho que conhecemos as realidades superiores por iluminação, 
parece ainda defender com os platônicos que há certos conhecimentos inatos na alma.  
A dificuldade da leitura de uma tal obra está no fato de as posições não serem expostas 

                             
1  Pedro Hispano, Obras Filosóficas I: Scientia libri de anima, ed., introd. y notas por Manuel ALONSO ALONSO , 

Juan Flors editor, Barcelona 1961, 2ª ed. A obra havia conhecido uma primeira edição em Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid 1941. 

2  Tradicionalmente esta obra é atribuída ao Pedro Hispano que foi papa João XXI (em 1276-1277) e que teria 
também composto obras de lógica, filosofia, medicina, mística, teologia, alquimia. Tenho defendido que um tal 
autor de fato nunca existiu e que estamos perante diversos Pedros Hispanos que a historiografia confundiu acri-
ticamente, sem que seja ainda possível determinar exatamente a cronologia ou a biografia de todos eles. O Pe-
dro Hispano autor da Scientia libri de anima deveria ser distinguido do autor do Comentário sobre o De anima 
de Aristóteles (ver abaixo n. 27), ou do autor do De animalibus (ver abaixo n. 43), bem como do autor das 
Summulae logicales, e talvez também do dos comentários a Dionísio Areopagita (ver n. 46). Por outro lado, o 
papa João XXI não deverá ter escrito qualquer obra de filosofia. Cfr. J.F. MEIRINHOS “Giovanni XXI”, Enci-
clopedia dei Papi, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2000, vol. II, p. 427-436; Idem, Pedro Hispano (sé-
culo XIII), vol. I: Bibliotheca manuscrita, vol. II: ... et multa scripsit, Dissert. de Doutoramento, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, Porto 2002. O presente estudo retoma com modificações algumas secções do 
vol. II desta dissertação. 
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com esta simplificação história, para além de o autor não citar qualquer fonte, porque 
não lhe interessam os filósofos, mas apenas as afirmações que considera verdadeiras 
(cfr. em particular o final do prólogo, p. 3, 10-13). O seu esforço vai precisamente no 
sentido de construir uma teoria das faculdades da alma e do conhecimento que procura 
conciliar posições, não por mérito dos seus autores, mas porque se apresentam ao autor 
dotadas da autenticidade das conclusões verdadeiras. 

Quanto à natureza da relação do conhecimento com o conhecido, introduz-se então 
a questão da hierarquia entre os modos e objetos de conhecimento. Como seria de espe- 
rar a ordem é clara e ascensional: objetos materiais, espécies inteligíveis, inteligências 
intermediárias, ser criador. Todo o conhecimento humano tem o seu ápice no intelecto 
agente, que: 

5) faz passar a ato as formas inteligíveis impressas no intelecto possível, 
6) recebe as influências da inteligência separada, 
7) é iluminado pela força do criador, para assim o poder conhecer e às coisas 

superiores.3 
Portanto, a alma não realiza o seu mais alto grau de perfeição no conhecimento das 

próprias coisas, porque são materiais e por isso inferiores à sua própria natureza imate-
rial. Realiza-se certamente na união com o que a excede, a saber os inteligíveis que 
emanam da inteligência agente e, de um modo mais ativo que gnoseológico, realiza-se 
no amor ao criador, que gratuitamente se manifesta por iluminação. 

Mesmo assim, esta tríade de entes exteriores à alma não esgota a totalidade dos en-
tes cognoscíveis, porque a alma não é exterior a si própria e também pode ser conheci-
da. Desde logo pode ser conhecida pela via científica em que a alma é conhecida indire-
tamente através dos seus objetos, atos e órgãos (e esse é precisamente o itinerário pro-
posto na Scientia) porque, de fato, como a alma não é corpo e não é perceptível pelos 
sentidos, dela não podemos ter um conhecimento por apreensão da sua forma própria. 
Mas, defende Pedro, podemos ter também um conhecimento direto e sem intermediá-
rios, porque a alma é o que está mais próximo de si mesma. 

 Conhecimento de si 
O tema do conhecimento da alma por si mesma merece na Scientia um inteiro capí-

tulo incluído no tratado sobre as faculdades apreensivas do intelecto,4 que se inicia 
afirmando que por indústria própria a alma intelectiva conhece a sua própria essência: 
“Ipsa vero intellectiva ductu proprio suam essentiam comprehendit” (p. 398, 3-4) e tal 
como a luz corporal brilha em si e ilumina as restantes coisas, revelando-se a si mesma 
e às restantes coisas, também é pelo ato da sua luz intelectiva espiritual que a alma se 
mostra a si mesma e às restantes coisas.5 A transparência da apreensão de si é uma per-
manente iluminação interna pela luz espiritual da própria alma.6 Tal como Agostinho, 

                             
3  PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima II, 7, p. 62, 13-21. 
4  PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima X, 9, p. 398-401. 
5  “Semper igitur proprio lumine perlustrante in suo interno reflexa suam essentiam sui presentia contemplatur, aut 

luminis sui actu sue essentie speciei intentionem abstrahens per eam suam essentiam comprehendit; ut enim lux 
corporalis lucet in se et reliqua illuminat, se sibi et alia detegens, sic intellective sue spiritualis lucis actu sibi lu-
cens se sibi et alia manifestat”, ibidem, p. 399, 33-400, 7; “[...] et ut lux corporalis lucendo se sibi detegit ilumi-
nando se et alia sibi et aliis manifestat, sic spiritualis substantia luce propria spirituali se sibi et alia declarat”, 
PEDRO HISPANO Scientia libri de anima X, 9, p. 398, 13-16. 

6  Cfr. PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima IX, 9, p. 399, 31-400, 7. 
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Pedro Hispano afirma que a alma, que tudo pode conhecer, como está por essência pre-
sente a si, não poderia ignorar-se a si mesma.7 

A alma que se descobre a si mesma por intuição imediata, conhece-se de modo di- 
reto, ao contrário do que defendem outros autores, por exemplo Tomás de Aquino,8 para 
os quais a alma apenas se pode conhecer indiretamente ou por analogia, refletindo sobre 
as outras coisas. Em Pedro Hispano o conhecimento de si, a apreensão da essência da 
alma por si mesma, revela simultaneamente a superioridade da alma no mundo criado, a 
existência de uma iluminação própria que é afinal o único meio de que necessita para se 
conhecer a si mesma, por transparência da auto-intuição. Mas, tal como Agostinho, 
Pedro adverte que a submissão à corporalidade pode desviar a alma deste seu desígnio 
mais elevado, como quando o que é inferior desvia ou corrompe o que é superior, mas 
quando se liberta e se dirige para a face superior por um regresso interno (a apex mentis 
de Agostinho e dos agostinianos, de que fala Gilson9), então “pensa, considera e conhe-
ce a sua essência por reflexão interna da sua luz”.10 Neste estado a alma pelo seu olhar 
obtém a compreensão e o domínio de si e das suas faculdades. Nesta sublime revelação 
do conhecimento de si e do seu ato, como reditus total das potências,11 a alma descobre 
também a sua condição de criatura e reconhece o mérito do criador pelo qual foi criada 
e que é o termo de todas as coisas.12 Pela presença desta luz da reflexão, a alma trans-
porta consigo uma imagem do seu criador e portanto permite inferir uma identidade de 
todas as mentes enquanto criaturas dotadas de um mesmo poder de auto-reflexão. É bem 
evidente a fonte agostiniana desta posição a que Étienne Gilson chamou “socratismo 
cristão”.13 A iluminação e o conhecimento da alma por si mesma proporcionam a eleva-
ção intuitiva à sua essência, mas implicitamente o conhecimento de si descobre a neces-
sidade do fundamento da existência ab alio. De fato, este conhecimento da essência da 
alma por si mesma pode ser afetado e impedido pela submissão às faculdades inferiores 
e à corporalidade, mas quando se liberta, ascende ao seu cume mais elevado. 

                             
7  PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima X, 9, p. 398, 16-22 e 399, 27-31. Na Sententia cum questionibus in 

libros De anima I-II (sobre esta obra ver abaixo n. 27) é atribuído a Boécio o argumento de que alma não pode 
ignorar-se a si porque está presente a si mesma, e dessa autoridade conclui o comentador que a alma tem conhe-
cimento inato de si mesma. 

8  Para um tratamento minucioso da questão veja-se François-Xavier PUTALLAZ, Le sens de la réfléxion chez 
Thomas d’Aquin, Paris Librairie Philosophique J. Vrin, 1991; do mesmo autor veja-se a segunda parte de esta 
investigação sobre o problema do conhecimento de si na segunda metade do século XIII em La connaissance de 
soi au XIII.e siècle. De Matthieu d’Aquasparta à Thierry de Freiberg is Librairie Philosophique J. Vrin, 1991. 

9  E. GILSON, L’esprit de la philosophie médiévale, J. Vrin, Paris 1948 (2ª ed.), p. 230. 
10  “Similiter autem et aspectus inferior superiorem retrahit ac pervertit, ut anima nequeat suam essentiam contem-

plari. Cum igitur aspectu infimo cessante ad supremum aspectus culmen ascendit, sui aspectus acie, interno re-
ditu collecta, interna sue lucis reflexione suam essentiam respicit, considerat ac cognoscit.” PEDRO HISPANO, 
Scientia libri de anima X, 9, p. 400, 26-31. 

11  Veja-se esta interpretação em A. SCHLÖGEL, Die Erkenntnispsychologie und ihre Voraussetzungen in den dem 
Petrus Hispanus zugeschriebenen Werken mit besonderer Berücksichtigung der selbsterkenntnislehre. Eine his-
torisch-genetische Untersuchung, Inaugural dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät des Pontificium 
Athenaeum Sancti Anselmi de Urbe, Pontificium Athenaeum Sancti Anselmi, Roma 1965, p. 664-668. 

12  “In hoc vero statu post omnium notitiam et sue essentie iudicium suam conditionem discernens suum condito-
rem merito recognoscit, a quo se sciens sumpsisse initium, se contraxisse originem non ignorat, ad quem omnia 
conprehensa reducit, postquam nichil reperit cognoscendum, cuius notitia acceptionum finalis terminus est 
cunctarum”, PEDRO HISPANO Scientia libri de anima X, 9, p. 401, 7-12. 

13  Ver o cap. “La connaissance de soi-même et le socratisme chrétien”, E. GILSON L’esprit de la philosophie 
médiévale, cit., p. 214-233. 
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O horizonte desta discussão é sobretudo ontológico, mesmo cosmológico, porquan- 
to tem a ver com o lugar do homem no mundo, lugar cimeiro porque a alma é uma subs-
tância espiritual que pode conhecer todas as coisas (omnia capax), inclusivamente a si 
mesma, mas sobretudo permite saber que conhece e que antes de tudo também se realiza 
conhecendo-se a si mesma, porque por aí descobre a sua condição de criatura e inicia o 
percurso para a busca da sua causa primeira. A questão do conhecimento é, portanto, 
indissociável da questão ontológica e da questão cosmológica. Mas, não o esqueçamos, 
esta posição não se esgota no plano da psicologia do conhecimento, discutindo as facul-
dades que nele intervêm ou o tornam possível, comporta também uma opção antropoló-
gica ao valorizar a vertente espiritual do homem e ao reiterar que a parte corporal do 
composto atrai o homem para o erro e é tendencialmente alienante, porque induz a igno-
rância de si. A recusa do sensível e da sensibilidade como fonte de certeza é compensa-
da pela identificação da mente como lugar próprio e via para a certeza, sobretudo quan-
do reflete sobre si e daí obtém uma certeza, a da sua existência. 

O autoconhecimento da alma não é um dado externo, é a própria apercepção ime- 
diata do sujeito que ao conhecer reflete que é a substância que conhece. Nesse ato co-
nhece a individualidade da sua existência, a sua ipseidade.14 

A doutrina do conhecimento por imediata presença da alma a si mesma era bem co-
nhecida dos filósofos medievais, obviamente relacionada com o pensamento de Agosti-
nho sobre a mens, em particular o De Trinitate X, cap. 8-10, com passagens que foram 
compiladas no cap. XXXII do De spiritu et anima: “Nihil enim tam novit mens, quam 
id quod sibi praesto est: nec menti quidquam magis praesto est, quam ipsa sibi. Nam 
cognoscit se vivere, se meminisse, se intelligere, se velle, cogitare, scire, judicare. Haec 
omnia novit in se”.15 Por exemplo em João de Rochela por volta de 1235 esta citação 
serve para justificar a necessidade epistemológica de um tratado sobre a alma, porque se 
a alma tudo conhece não pode ignorar-se a si mesma.16 

A idéia do imediato conhecimento da alma por si mesma é também um dos esteios 
do pensamento de Avicena,17 quando afirmava a transparência cognitiva da alma no ato 
de conhecer.18 Mas aqui Pedro Hispano socorre-se claramente de Agostinho ou pelo 
menos da tradição agostiniana sobre a iluminação e o conhecimento da alma por si 
mesma por presença imediata. 

                             
14  “Verum cum anima sue essentie sit conprehensiva, non ex inferioris virtutis opere super sui conprehensionem 

elevatur eo quod corporalis inclinatio et corporis ac organis aspectus materialis anime ingerunt a sui ipsius con-
templatione distantiam. Hec sola virtus anime maxime counita et ad eius essentiam elevata per quandam spiritu-
alem reflexionem eius naturam et existentiam conprehendit”, PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima X, 6, p. 
381, 6-13. Note-se que este texto faz parte da demonstração da necessidade de existência do intelecto agente. 

15  De spiritu et anima. Liber unus, ed. J.-P. Migne, Patrologia latina, vol. 40, col. 801-802, cit. na col. 801. 
16  “Impossibile est igitur quod ignoretur se esse” são as palavras que se seguem, com pequenas variantes textuais, 

ao que se leu na nota anterior e com as quais parte para a necessidade de descobrir o que seja a alma e de a defi-
nir, cfr. JEAN DE LA ROCHELLE, Summa de anima, ed. J.-G. BOUGEROL, Librairie philosophique J. Vrin, Paris 
1995, I, 1, p. 51, 42-52, 46. 

17  Cfr. M. SEBTI, Avicenne. L’âme humaine, PUF, Paris 2000, p. 92-124: capítulo dedicado à “intellection et 
aperception de soi”; esta obra é sobre o “Avicena-árabe”, portanto abrangendo a totalidade do seu corpus filosó-
fico, cuja parte mais substancial não era conhecida pelos latinos. 

18  “Anima autem intelligit seipsam, et hoc quod intelligit seipsam, facit eam intelligere se esse intelligentem et 
intellectam et intellectum”, AVICENNA, Liber de anima seu Sextus de naturalibus, 2 vol., Éd. critique de la tra-
duction latine médiévale par S. VAN RIET, Éditions Orientalistes – E.J. Brill, Louvain – Leiden 1972-1968, vol. 
II, V, 6, p. 134, 45-46. Sobre o conhecido “argumento do homem voador” pelo qual a alma intui a sua própria 
essência, ver mais à frente. 
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Desta descoberta da luz do criador na essência mesma da alma criada, Pedro não 
extrai qualquer valoração de tipo existencial, nem transforma em programa ou impera- 
tivo moral o conhece-te a ti mesmo enquanto descoberta do homem e do que de humano 
há no homem. A descoberta de si é algo co-extensivo à alma que não é perturbada pela 
submissão à corporalidade. Não é ainda a máxima realização do homem.19 

A mente dispensa a mediação do corpo para poder conhecer-se, mas já não prescin-
de da interrogação que faz a si própria e cujas respostas, mesmo as mais céticas, a con-
duzem à certeza da sua existência. Mas, por aqui a alma apenas se conhece a si e isolada 
no mundo. Não encontra um modo de passar para a certeza da universalidade da mente, 
de cada mente. E o que é feito das outras mentes? 

 Linguagem interior e racionalidade humana 
Esta universalidade apenas a encontra quando discute a questão da linguagem inte-

rior. Esta linguagem, de que depende a linguagem proferida, é um espelho dos homens, 
por isso quebra o solipsismo.20 É, então, por outra via (que de fato conjuga duas teorias 
diferentes) que a alma descobre em si um certo ato interior que lhe manifesta a raciona-
lidade própria do homem, que lhe permite comunicar ou anunciar exteriormente as suas 
disposições interiores, ao mesmo tempo que a dispõe a agir. 

No final do tratado XI, agora sobre as faculdades motoras intelectivas, Pedro insere 
um capítulo De sermone interno que se prende em simultâneo com o tema do conheci-
mento da alma por si mesma e com a realização do homem, através do que nele há de 
mais humano e universal: a racionalidade. O aparecimento da teoria neste ponto pode 
causar algum embaraço, até porque Pedro, nas centenas de páginas anteriores e apesar 
da sua minúcia e de três esporádicas ocorrências, não procurara integrar a linguagem 
interna nas operações próprias da alma,21 e aparentemente a questão da linguagem inte-
rior estaria deslocada no final das faculdades motoras intelectivas. Esta objeção não 
colhe porque o discurso interno é simultaneamente cognitivo e ativo. 

O sermo internus é introduzido para mostrar a continuidade entre a ação e a apreen- 
são das coisas que informa a alma intelectiva, a qual, assim agitada ou afetada, dispõe de 
um movimento interno para a sua execução, e que pelo movimento externo conduz as 
afecções humanas interiores a um ato externo. Esta disposição para a ação é justamente o 
discurso interior (sermo internus), que não é vegetativo nem sensitivo, mas diz respeito às 
faculdades intelectivas apreensoras e motoras, porque está envolvido com o conhecimento 
                             
19  Sobre esta questão, cfr. J. F. MEIRINHOS, “De l’intellect à la theophilosia: la plus haute réalisation de l’âme 

chez Petrus Hispanus Portugalensis”, Intellect et imagination dans la philosophie médiévale. Actes du XIème 
Congrès de la Société Internationale pour l’étude de la Philosophie Médiévale, Porto 26-31 août 2002, Bre-
pols, Turnhout, no prelo. 

20  Cfr. também Agostinho, De Trinitate IX, 6, 9. 
21  Antes deste capítulo podemos encontrar três referências à linguagem interior da alma, em cada caso com uma 

designação distinta, o que pode de fato denunciar as diferentes fontes de Pedro Hispano. Aparece em primeiro 
lugar quando define a lógica enquanto operação do intelecto possível: “Logica est virtus in rebus se ipsam dis-
ceptans sermone intrinseco ratiocinando procedens” (Scientia libri de anima II, 7, p. 63, 13-15); depois, entre as 
diversas metáforas (similitudines) que mostram que a alma é perfeição do corpo onde se refere o sermo spiri-
tualis da alma como independente do movimento do corpo (ibidem, IX, 6, p. 325, 23-27); por fim, como a últi-
ma conseqüência inconveniente, acrescentada às outras propostas por Avicena, da afirmação da coincidência 
entre o cognoscente e o cognoscível, porque se tal ocorresse a alma não poderia pelo interno alloquio afirmar a 
sua essência e distinguir-se das outras (ibidem, IX, 8, p. 394, 8-9). Note-se que nenhuma das três designações 
(sermo intrinsecus, sermo spiritualis, internum alloquium) surge tal qual no quadro de trinta e seis expressões 
com que o discurso interior é designado em grego e em latim, proposto por Claude PANACCIO, Le discours inté-
rieur  de Platon à Guillaume d’Ockham, Ed. du Seuil, Paris 1999, p. 306-307. 
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e com a execução das afecções internas.22 Este discurso é um movimento interno racioci- 
nativo (motus internus ratiocinativus) dispondo as afecções à sua execução e que consiste 
numa cogitação mas sem prolação, sem pronunciação vocal ou exterior.23 E a sua existên-
cia é clara para a própria alma. Mas como? 

Pedro introduz um ponto inovador nesta teoria já clássica, como veremos, ao demons-
trar a existência da linguagem interior da alma recorrendo à famosa experiência de pen-
samento proposta por Avicena no Liber de anima,24 que Gilson designou como ar- 
gumento do “homem voador”.25 O argumento é bem conhecido dos autores medievais,26 
que o integram no seu pensamento ou o utilizam geralmente no início dos respectivos 
tratados na argumentação de questões relativas à existência da alma.27 

Coube a João Ferreira o ter identificado a utilização do argumento do “homem voa- 
dor” na Scientia libri de anima,28 num contexto tão inesperado, sob a forma de paráfra- 
se e não como citação direta. Tudo indica que esta utilização do argumento enquanto 
prova da existência do sermo internus, que de modo algum faz parte da narrativa avice- 
niana, é uma originalidade de Pedro Hispano, que, ao contrário do habitual entre os 
autores latinos, nem mesmo o citara quando discutiu os argumentos sobre a existência 
da alma ou do intelecto,29 nem o toma como um argumento do conhecimento da alma 
por si mesma, de que se falou atrás. 

                             
22  PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima XI, 10, p. 453, 2-17. 
23  “Est igitur hic sermo motus internus ratiocinativus affectiones earumque executiones disponens in cogitatione 

consistens sine extrinseca enuntiatione”, Pedro Hispano Scientia libri de anima, XI, 10, p. 453, 17-19. 
24  O argumento é exposto duas vezes: no início da obra de modo breve e depois no final de modo mais longo com 

um desenvolvimento que explora todos os seus pormenores, cfr. AVICENA, Liber de anima, ed. S. VAN RIET, 
op. cit., Tr. I, 1, vol. 1, p. 36, 49-37, 68; Tr. V, 7, p. 162, 51-167, 13. Sobre o mesmo argumento em outras obras 
de Avicena ver nota de S. VAN RIET à p. 162; sobre o argumento em Avicena (árabe e latino) e a sua recepção 
no pensamento medieval veja-se a secção “The flying man” de Dag Nikolaus HASSE, Avicenna’s De Anima in 
the Latin West  The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 1160-1300, The Warburg Institute – Ni-
no Aragno Editore, London – Torino 2000, p. 80-92 e ainda p. 236, 310-311. 

25  Cfr. E. GILSON, “Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant”, Archives d’histoire doctrinale et 
littéraire du Moyen-Âge, 4 (1929/30) 5-149, cfr. p. 40-43 onde interpreta a versão longa do argumento, transcri-
to na nota 1 da p. 40, no final de cuja transcrição (já na p. 41) lemos “On pourrait appeler cet argument 
l’argument de l’homme volant. Nous n’en connaisson pas l’origine”, sugerindo depois alguma semelhança com 
um argumento de Agostinho de Hipona e indicando alguns dos autores medievais que retomam o argumento. 

26  De entre os que poderiam ter sido fonte indireta de Pedro Hispano podemos destacar Gundissalino (De anima, 
cap. II, ed. J. T. MUCKLE, Medieval Studies 2, 1940, p. 37) e João de Rochela (Summa de anima, I, 1, ed. J.-G. 
BOUGEROL, Paris: Vrin, 1995, p. 51). 

27  Interessa-nos aqui também e por contraste de formulação, o caso da Sententia cum questionibus in libros De 
anima I-II atribuída a Pedro Hispano e editada em PEDRO HISPANO, Obras Filosóficas II: Comentário al De  
anima de Aristóteles, ed., introd., notas Manuel ALONSO ALONSO , CSIC, Madrid 1944 (sobre a autoria desta 
obra, ver acima n. 2). Neste Comentário o argumento aparece duas vezes. Primeiro como ratio para demonstrar 
modo imaginandi a existência da alma intelectiva no corpo (II, lect. 4, q. 10, rat. 2, ed. Alonso 1944, p. 622, 26-
623, 17). Depois como ratio para demonstrar que a alma intelectiva difere das outras duas segundo a substância  
(II, lect. 6, q. 1, rat. 1, ed. Alonso 1944, p. 650, 7-24). Estas duas utilizações do argumento do “homem voador” 
foram devidamente identificadas por D.N. HASSE, Avicenna’s De Anima in the Latin West, op. cit., que na p. 90 
(ver n. 59 e n. 64 da p. 91,também p. 236) mostrou como neste comentário o argumento é usado para concluir 
algo completamente diferente do pretendido por Avicena. Pelo contrário a utilização do argumento na Scientia 
(que HASSE não localizou) evidencia uma correta compreensão do pensamento de Avicena, embora seja utiliza-
do num contexto totalmente inabitual. 

28  Cfr. J. FERREIRA, “Esboço sumário das idéias antropológicas de Pedro Hispano”, Itinerarium 4 (1958) 326-341, 
estudo também publicado em francês com o título “L’homme dans la doctrine de Pierre d’Espagne”, em 
L’homme et son destin d’après les penseurs du Moyen Age. Actes du premier Congrès International de Philo-
sophie médiévale  Louvain-Bruxelles, 28 août-4 septembre 1958, Louvain-Paris 1960, p. 445-461, cfr. 453-454. 
A questão é retomada em diversos estudos posteriores do mesmo autor. 

29  Cfr. em particular Scientia libri de anima I, 2, p. 11-15 (argumentos da existência da alma), IX, 1, p. 297-300 
(argumentos da existência do intelecto). 
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Resumidamente, o argumento é o seguinte, na versão de Pedro Hispano: imagine-
mos uma alma criada de novo e infundida no corpo, mas que nada nem no exterior nem 
no interior afetaria os membros do corpo provocando-lhe sensações, e que desse modo 
ela não percepcionaria nada do que ocorre no exterior, então (1) se a alma fosse agitada 
pela interrogação interna do discurso interior (internum alloquium) ela afirmaria a exis-
tência da sua essência (sue essentie existentiam assereret); (2) se ela pudesse imaginar 
um dos seus membros, negaria que ela fosse esse membro (se illud esse negaret); (3a) 
se algo se apresentasse perante ela, distingui-lo-ia da sua essência, diferenciando-se de 
todas as coisas (ipsam a sua essentia distingueret, eam ab omnibus discernendo), (3b) 
do mesmo modo poderia pensar todas as coisas como diferentes de si.30 As afirmações 
nucleares correspondem exatamente a conclusões que Avicena pretende retirar do seu 
próprio exemplo:31 (1) certeza da existência da essência da alma, (2) a alma não é corpo 
ou um órgão corporal, embora o argumento não forneça uma prova da existência do 
corpo, (3) a essência da alma é a sua independência de um corpo. 

Pedro está menos interessado nas conseqüências metafísicas do argumento, que  
aliás reproduz fielmente.32 Como se disse, a última conclusão inconveniente da afirma-
ção da coincidência entre o cognoscente e o cognoscível, seria a impossibilidade de a 
alma pelo internum alloquim conseguir concluir a sua essência e distinguir-se das outras 
coisas,33 daí que o discurso interno pressuponha a alteridade no interior do próprio inte-
lecto, sem a qual não poderia haver pensamento no homem. Mas, neste capítulo interes-
sa-lhe o que o argumento ilustra como um ato da alma e que lhe permite chegar àquelas 
conclusões. Interessa-lhe essa conversação interna, internum alloquium ou sermo inter-
nus, que é o pensamento, “raciocinação” ou ato da razão, sem verbalização externa,34 
que faz brotar o esplendor da verdade através do cuidadoso exame das coisas,35 e rege a 
ação distinguindo o bem do mal,36 assim podendo conduzir à realização exterior do que 
é concebido interiormente. 

                             
30  “Unde si novam creationem cum nova infusione aliqua anima susciperet et nullus intra nec extra corporalis 

motus strepitus inmineret menbrorum motu ac concussione penitus cessante et exteriorum corporum ut aeris 
continentis incursu remoti, et ipsam nichil extra ocurreret prepediens perciperet. Si tunc interrogatione interna 
concitaretur interno alloquio, sue essentie existentiam assereret; si aliquod menbrorum ymaginari posset, se 
illud esse negaret, et si quelibet res sibi offerretur ipsam a sua essentia distingueret, eam ab omnibus discernen-
do. Similiter autem et ipsa ad omnia suos extendens aspectus de supremis ac infimis rebus ratiocinatur”, PEDRO 
HISPANO, Scientia libri de anima XI, 10, p. 453, 21-454, 4. 

31  Para uma análise dos objetivos de Avicena e do modo como transparecem na tradução latina, cfr. D. N. HASSE, 
Avicenna’s De Anima in the Latin West, op. cit. p. 86-86. O autor afirma que na Scientia libri de anima não é 
usado o argumento do homem voador (apesar de na bibliografia ser citado o estudo de J. FERREIRA, “L’homme 
dans la doctrine de Pierre d’Espagne”, op. cit., onde o assunto é tratado), devendo por isso acrescentar-se esta 
obra na p. 236, alínea m), do notável index locorum das citações de Avicena por autores latinos medievais até 
cerca de 1300. 

32  Comparem-se as conclusões com o que se disse algumas notas atrás, nota 27, sobre a “defeituosa” compreensão 
ou utilização do argumento no comentário sobre o De anima atribuído a Pedro Hispano. 

33  PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima IX, 8, p. 394, 8-9 (cfr. atrás n. 21). 
34  “sine extrinseca enuntiatione”, PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima, p. 453, 19, cfr. a definição citada atrás. 
35  “Rerum igitur compositiones ac divisiones format, verum ac falsum continentes. Has autem ordinat, ordinatio-

nes confert, ex collationibus acceptiones elicit multiformes et in hiis omnibus varias disceptationes exercet, ut 
splendorem eliciat veritatis”, PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima XI, 10, p. 454, 4-7, itálico meu. 

36  “In boni ac mali discretione procedit et omnes affectiones liberat, opera disponit circa executiones rerum pree-
minentias utrumque allegans motus ordinat atque regit”, PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima, XI, 10, p. 
454, 7-11. 
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Como notou Alfonso Maierù,37 Pedro colhe esta teoria do discurso interior direta ou 
indiretamente em João Damasceno (†c.675-679), um cristão grego que na Damasco 
ocupada pelos árabes compôs entre 742 e 746 uma obra vasta intitulada Fonte do co-
nhecimento, constituída em boa parte de passagens retiradas de autores que não são 
citados, cuja terceira parte foi traduzida para latim no século XII sob o título De fide 
ortodoxa, onde se inclui um breve capítulo “De interius disposito et prolato sermone”,38 
que de fato é responsável pela difusão entre os latinos da doutrina do logos endiathetos 
(discurso interno), já com longa tradição na filosofia grega. Mais pelas idéias que pela 
expressão, Pedro está também próximo da Summa de anima de João de Rochela,39 mas 
mais uma vez é difícil detectar a sua fonte exata devido ao modo como as teorias são 
parafraseadas. 

A linhagem que abrange João Damasceno, João de Rochela e Pedro Hispano, pro-
vém do De natura hominis de Nemésio de Emesa, na Síria, tratado composto provavel-
mente entre 390 e 400, traduzido para latim no século XII e que os autores medievais 
atribuíam a Gregório de Nissa. No capítulo “De logo (id est sermone) endiatheto (id est 
qui mente concipitur) et eo qui voce proferetur”,40 Nemésio sublinhara a existência de 
um discurso interno (logos endiathetos) da alma, que é, num segundo momento, exterio-
rizado pela voz, mas é dela independente: “Est autem mente conceptus sermo: motus 
anime qui in excogitativo fit sine aliqua voce”. O homem caracteriza-se mais pela posse 
deste discurso interior que pela existência do discurso oral, uma vez que os próprios 
mudos, que não possuem a fala, possuem também a racionalidade. O discurso interno é 
pois a marca própria da racionalidade e o que identifica a espécie humana.41 

É o sentido geral destas idéias que Pedro Hispano recolhe, desde logo afirmando 
que é pela posse deste pensamento interno e inato que o homem pertence ao gênero 

                             
37  Alfonso MAIERÙ foi o primeiro a assinalar a dependência de Pedro Hispano relativamente a João Damasceno, 

cfr. A. MAIERÙ, “Il linguaggio mentale tra logica e grammatica nel medioevo: il contesto di Ockham”, em  
C. GUETTI – R. PUJIA (eds.), Momenti di storia della logica e di storia della filosofia. Atti del convegno, Roma 
9-11 novembre 1994, Aracne Ed., Roma 1996, p. 69-94, cfr. nas p. 79-84 outras posições de autores do séc. 
XIII. Também Silvia Nagel assinalou a mesma filiação da doutrina, cfr. S. NAGEL, “La vox come medium fra 
anima e corpo: annotazioni in margine ai commenti al De animalibus attribuiti a Pietro Ispano”, em C. CASA-
GRANDE – S. VECCHIO (cura), Anima e corpo nella cultura medievale. Atti del V convegno di studi della Società 
italiana per lo studio del Pensiero Medievale (Venezia, 25-28 settembre 1995), Edizioni del Galluzzo, Firenze 
1999, p. 191-206, cfr. p. 202-203. No seu grande estudo sobre a teoria lógica e filosófica do discurso interior 
Claude PANACCIO também dedica algumas linhas a este capítulo da Scientia de Pedro Hispano, mas não refere 
as outras ocorrências citadas atrás na n. 21, cfr. C. PANACCIO, Le discours intérieur, op. cit., p. 169 e 307. 

38  JOHN DAMASCEN, De fide ortodoxa. Versions of Burgundio and Cerbanus, Ed. by Eligius M. BUYTAERT, The 
Franciscan Institut – E. Nauwelaerts – F. Schönungh, St. Bonaventure (New York) – Louvain – Paderborn 
1953, cap. 35, p. 131, capítulo que é quase integralmente composto por uma citação de Nemésio de Emesa. So-
bre as ocorrências do logos endiathetos no Damasceno e suas fontes, cfr. C. PANACCIO, Le discours intérieur, 
op. cit., p. 78-90. Para C. PANACCIO, ibidem, p. 169, a expressão de Pedro Hispano equivale ao logos endiathe-
tos de João Damaceno. 

39  JOÃO DE ROCHELA, Summa de anima, op. cit., p. 205, 62-70; C. PANNACIO, op. cit., também aproxima os dois 
autores. Recorde-se que esta passagem em João de Rochela faz parte da apresentação da faculdade da alma se-
gundo João Damasceno. Mas, Pedro Hispano não a refere quando apresenta as faculdades da alma e sim no tra-
tado sobre a ação e a vontade, no que está de novo mais próximo de João Damasceno que tratara estas questões 
logo após o capítulo sobre o discurso interior. 

40  Cfr. NÉMÉSIUS D’EMÈSE, De natura hominis. Traduction de Burgundio de Pise, ed. G. Verbeke – J.R. MON-
CHO, Peeters, Leuven 1975, cap. XIII, p. 90-91. 

41  “Secundum hoc autem maxime logici (id est rationales) omnes sumus; non enim ita sumus rationales secundum 
prolativum sermonem sicut secundum hunc. Etenim qui ex nativitate sunt muti et qui propter passionem vel ae-
gritudinem vocem amiserunt, non minus rationales sunt”, NEMESIO DE EMESA De natura hominis, op. cit., cap. 
XIII, p. 90, 41-42 e 44-49. 
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racional.42 O discurso interior / ratiocinatio pertence portanto à totalidade dos homens, 
não é a linguagem vocalizada,43 nem está dependente de qualquer língua convencional, 
porque mesmo quando o homem natural ou acidentalmente perde a linguagem externa, 
conserva a linguagem interna.44 

Mas esta linguagem não se encerra em si mesma. Dispondo ao ato também se exte-
rioriza. O sermo internus de que o homem é dotado até torna o homem de certo modo 
semelhante ao criador (“in hiis anima conformis esse dicitur conditori”), porque neste o 
verbo é anterior à produção externa das coisas segundo o exemplar nele contido, e na 
alma humana o discurso interno precede a ação que, ressalve-se a diferença, não cria a 
partir do nada.45 O movimento do sermo internus é ele sim comunicado pela prolação 
externa, para que a sua perfeição migre para o exterior. É pela linguagem que o homem 
comunica exteriormente o que interiormente pensa. Se um discurso prolonga o outro, 
não é menos verdade que tudo os distingue.46 A locução anuncia a intenção do intelecto, 
voluntariamente47 e por essa via a linguagem vocal torna partilhável o que é do domínio 
interior, pela sua manifestação física através da voz ou da ação. 

Esta descoberta do pensamento (ratiotinatio) ou linguagem interior que dispõe à 
ação encerra a discussão sobre o intelecto na Scientia libri de anima.48 Tendo sobretudo 
um caráter instrumental e de abertura à intersubjectividade, o discurso interior, sendo 
próprio do homem, não o realiza enquanto tal.49 É sobretudo um movimento racional 

                             
42  “Ex hac quidem ratiocinatione maxime homo rationalis generaliter dicitur; etenim loquela naturaliter aut acci-

dentaliter homo privatus tamquam actu rationali hoc utitur sermone, et sepe in silentio ipsum format homo, et 
intra se ipsum pertractat, et eius opere in sompno sepe disceptat. Videtur autem anime hic sermo esse innatus ex 
prima ac naturali industria ei insertus, set per apprehensiones, iudicia, affectiones ac operum deliberationes ra-
tionis ductu ad exercitium ducitur actuale”, PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima XI, 10, p. 454, 11-16. 

43  Sobre a voz nos comentários ao De animalibus atribuídos a Pedro Hispano, cfr. S. NAGEL, “La vox come medi-
um fra anima e corpo”, art. cit., p. 202-203 onde se faz uma referência a este capítulo da Scientia; e J. M. C. 
PONTES, “Quelques problèmes sur la voix et la signification dans le commentaire inédit de Petrus Hispanus Por-
tugalensis sur le de Animalibus”, em J. P. BECKMANN et al. (Hrg.), Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Ac-
ten des VI. Internationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l’étude 
de la Philosophie Médiévale. 29. Auguste bis 3. September 1977 in Bonn, W. de Gruyter, Berlin -New York 
1981, vol. I, p. 398-402. 

44  PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima, XI, 10, p. 454, 13-16. 
45  PEDRO HISPANO, Scientia libri de anima, XI, 10, p. 454, 34-455, 19. 
46  Repare-se no Pedro Hispano comentador da Teologia mística de Dionísio que para indicar o caminho da deificação 

do homem a que a teologia mística (negativa) pode conduzir dentro da sabedoria cristã, portanto removendo pelo 
excesso as limitações naturais, diz: “Et latitudo verbi vocalis vel mentalis restringitur in simplicitatem verbi eterna-
lis. Ibi fit etiam deificatio, idest de humanis in divina transmutatio”, Pedro Hispano Expositio in librum De mystica 
theologia Dionysii, prol., p. 475, 5-7. Aqui a dimensão da linguagem verbal e a da linguagem mental surgem asso-
ciadas, diferenciando-se ambas da simplicidade do verbo eternal, a linguagem de Deus, cfr. “Cuius splendor occul-
tus est verbum eternum, quod pater inaudibiliter ab eterno loquitur” (Idem p. 476, 7-9). Deus é ele próprio inexpri-
mível por ambas as linguagens humanas: “Ubi enim deficit verbum mentis, deest et verbum oris. Ideo autem nec 
mente capitur nec ore exprimitur, quia [Deus] omnibus supersubstantialiter superponitur” (Idem p. 480, 18-21). A 
obra encontra-se publicada com os restantes comentários ao corpus dionisiano em ‘, Expositio librorum Beati Di-
onysii / Exposição sobre os livros do Beato Dionísio Areopagita, fixação do texto, prólogo, introdução e notas do P. 
Manuel ALONSO ALONSO, Instituto de Alta Cultura, Lisboa 1957. 

47  “Interior vero actus ab exteriori executione suscipit complementum et ideo interni sermonis motus externe 
prolationi communicatur, ut ad exteriorem migret perfectionem; ut enim ceteri actus interni in vocibus corporeis 
adimplentur, sic et hoc internum alloquium in extrinseci sermonis prolatione completur; et ideo intrinsece anime 
affectiones extrinseco copulantur. Qui per locutionem est intentionis intellective annuntiativus. Unde dicitur vox 
corporeis organis formata intentionis proferentis sibi copulate voluntarie signativa”, PEDRO HISPANO, Scientia 
libri de anima XI, 10, p. 455, 20-29. 

48  Os dois tratados finais ocupam-se da ordenação e distinção dos órgãos (Tr. XII) e das opiniões dos antigos 
sobre a alma (Tr. XIII). 

49  De fato, essa encontra-se numa relação intelectiva e afetiva com a causa primeira de tudo. 
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interno que dispõe a alma para o exterior e para a ação, permitindo-lhe manifestar vo-
luntariamente o pensamento através da fala (per locutionem est intentionis intellective 
annunciativus). 

Por presença imediata a si e por iluminação a alma conhece a sua própria existência 
enquanto substância que conhece. Pela linguagem interior a alma descobre a sua essên- 
cia e a existência da racionalidade em outras almas. Os argumentos agostiniano e avice- 
niano, apesar de apresentados em lugares distintos, oferecem aspectos complementares 
do conhecimento da alma humana. De fato, o argumento aviceniano do “homem voa- 
dor” mostra que a linguagem interior que ele revela, é mais uma figura da descoberta 
reflexiva de si mesmo, mas abrindo agora para o plano intersubjetivo da linguagem 
exterior e proferida que permite manifestar publicamente o pensamento individual. 

* 
Apesar das suas originalidades, esta obra de Pedro Hispano não fez autoridade.  

O único manuscrito que chegou até nós com a totalidade da obra é um testemunho das 
discussões sobre o homem no final da primeira metade do século XIII, antes da entrada 
da obra filosófica de Aristóteles nos programas universitários e do início do esforço 
escolar de identificação rigorosa do pensamento do estagirita, dissociando-o de todos os 
peripatetismos e outras derivas avicenianas e agostinianas. As várias tendências então 
em discussão aparecem-nos aqui em todo o seu esplendor, procurando Pedro acolher 
numa perspectiva de conciliação todo o pensamento que lhe parecesse útil. Pedro não 
seleciona teorias pela sua proveniência geocultural, religiosa ou histórica. Decididamen- 
te conjuga posições que o nosso olhar historicista sabe serem heterogêneas e mesmo 
incompatíveis. A posição histórica e filosófica de Pedro, autor do final da primeira me-
tade do século XIII, não o impedia mas até lhe exigia que a construção de uma teoria do 
homem, que abrangesse o tratamento minucioso de todos os aspectos da sua natureza, 
ainda só podia ser feita recorrendo a posições com autoridade, que encontra em autores 
como Aristóteles e Agostinho, João Damasceno e Avicena, Averróis e João de Rochela. 

Estando num dos extremos destas complexas translationes studiorum que atraves-
sam os mundos grego, romano, árabe e latino e que confluem nos livros à disposição de 
um filósofo do século XIII, a tarefa de recepção era mais construtiva que crítica e estava 
facilitada porque Pedro lia todas as suas fontes em latim, daí que não tivesse que se 
colocar na posição de um filólogo crítico de culturas ou das diferentes praxis da filoso-
fia. Para o nosso autor a verdade é independente das línguas e das culturas e nem as 
divergências de escola ou de terminologia são uma barreira para uma recepção benevo-
lente e conciliadora do pensamento grego, patrístico e árabe, integrados numa visão 
filosófica do homem e do mundo orientada pelo criacionismo cristão que se expressa 
em latim. 
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14 

O papa João XXI e a ciência do seu tempo 
 

Pedro Julião foi um dos mais importantes personagens do século XIII, em Portugal 
mas também na Europa, não só porque no fim da vida ocupou o lugar cimeiro da cris-
tandade, mas também pelo seu percurso precedente.1 A sua biografia permanece ainda 
em boa parte na obscuridade e, também por essa razão, a sua ação tem sido avaliada de 
modos muito divergentes, mesmo naqueles pontos que são referidos de modo mais claro 
pelas fontes antigas. Tentar-se-á aqui compreender algo mais sobre a relação de Pedro 
Julião – João XXI com o mundo do saber e das ciências. Em primeiro lugar, partindo 
das informações que podemos recolher nos documentos coevos sobra a ciência de Pedro 
Julião, indaga-se em que áreas tinha formação e se nelas exerceu atividade ou se aí po-
dem colher-se alguns indícios que permitam compreender melhor a ação de João XXI 
em defesa dos estudos e das ciências. Em segundo lugar indaga-se a sua ação durante o 
curto mas intenso período de oito meses que dura o seu pontificado, momento em que 
ocorre a famosa condenação parisiense de teses filosóficas “contrárias à fé”, devendo 
ser determinada qual a sua intervenção nos fatos que levam ao édito de 7 março de 
1277. Por fim, serão relidas as descrições da morte do papa, que, vitimado por um vio-
lento acidente, vê interrompido de modo súbito o seu pontificado, construindo-se em 
torno desse fato múltiplas interpretações, centradas ora no seu desejo de viver ainda 
longos anos, ora nas ciências a que se dedicaria em privado. Se estas descrições eviden-
ciam sobretudo uma certa imagem popular da ciência no tempo de João XXI, não dei-
xam de mostrar como a sua figura também impressionou os seus contemporâneos. 

Um dos mais antigos testemunhos cronísticos sobre João XXI é-nos fornecido pela 
Crônica dos pontífices e imperadores de Martinho de Troppau, onde se lê o seguinte: 

João XXI, da cidade de Lisboa, nas Espanhas, ascendeu ao trono pontifício no ano de 
1276 e presidiu à Santa Sé durante oito meses e um dia. Depois da sua morte houve um 
interregno de seis meses e sete dias. Este Pontífice João, chamado Pedro, por nascimen-
to, que alcançou a mais alta fama em diversas ciências, foi Bispo de Túsculo e por fim 
elevado a Pontífice Romano. No entanto, e apesar de ser tão notável em ciência, desfi-
gurava a dignidade do Pontificado por uma certa falta de senso na maneira de agir, por-
que parecia carecer, em parte, de natural perícia. Mas em várias coisas, porém, foi alta-
mente digno de louvor, pois tanto recebia os ricos como os pobres. Ajudou sempre os 
mais necessitados, que abraçavam o estudo das letras e promoveu muitos nos benefícios 
eclesiásticos. E como acreditasse viver longo tempo e por muitos anos, e afirmasse isto 
mesmo diante de outras pessoas, inesperadamente, a nova câmara que construíra para si, 
no palácio de Viterbo, ruiu, e ficou esmagado sob pedras e traves. Ao sexto dia do aci-

                             
1  Este texto foi pela primeira vez lido a 16 de maio 2002 na sessão de encerramento de um ciclo de homenagem a 

João XXI, promovido pela Sociedade de Geografia de Lisboa. O texto aqui publicado foi revisto para publica-
ção em volume de homenagem a Miguel Pinto de Meneses a cujo labor editorial e de insigne tradutor os medie-
vistas portugueses muito devem, tendo mesmo traduzido documentos relativos a Pedro Julião / João XXI, cita-
dos mais à frente. 
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dente, e depois de ter recebido os sacramentos, segundo os preceitos da Igreja, expirou. 
E ficou sepultado, na Igreja de S. Lourenço, em Viterbo.2 

Este famoso texto,3 nos seus juízos e silêncios, é rico de informações e pode servir-
nos de guia para compreender a relação entre Pedro Julião e as ciências. Martinho era 
um frade dominicano natural de Troppau4 que, desde 1261, com Clemente IV, desem-
penhou as funções de penitenciário e capelão papal. Faleceu em 1278, no ano em que 
havia sido nomeado bispo de Gniezno e, por isso, pode ter conhecido João XXI  pesso-
almente, podendo mesmo ter sido também o seu capelão.5 Contudo, a Crônica tem os 
seus problemas editoriais, pois foi terminada de fato em 1268/69 e os textos relativos a 
fatos e personagens posteriores a esta data, embora não seja improvável que tenham 
ainda algo da mão de Martinho, são acrescentos de diversas origens. É isso que explica 
que em diversos manuscritos no lugar deste texto surjam outros ligeiramente diferentes 
e mais curtos.6 De qualquer modo, o texto é eloqüente por si mesmo, não devendo ser 
muito posterior à morte do papa. Como está bom de ver, a notícia sobre João XXI só 
pode ter sido terminada após 20 de maio de 1277 e fornece-nos elementos centrais e 
recorrentes na caracterização do perfil do papa e que convém destacar desde já: a sua 
ciência, certas dificuldade na gestão da imagem e ação pontifícias, a viva impressão 
causada pela sua morte. 

14.1 Magister: a ciência na vida de Pedro Julião 
Pedro Julião (Petrus Juliani), o futuro papa João XXI, nasceu em Lisboa entre 1205 

e 1220.7 Desconhece-se a que família pertencia, embora tradicionalmente seja associada 
à família dos Rebolos. Segundo essa mesma tradição estuda em Paris onde obtém o grau 

                             
2  “Iohannes XXI. natione Hyspanus {add. Ms. Berlin de civitate Ulisbonensi}, anno Domini 1276, sedit mensibus 

8, die 1, et cessavit pontificatus post mortem eius, mensibus 6 et diebus 7. Hic pontifex Iohannes, Petrus antea 
dictus, in diversis scienciis famosus, primo Tusculanus episcopus, tandem Romanus pontifex efficitur. Qui  
scientiarum florem et pontificalem dignitatem, morum quadam stoliditate deformabat adeo ut naturali industria 
pro parte carere videretur. In hoc tamen quam plurimum laudabilis fuit, quod se tam pauperibus quam divitibus 
communem exhibens, multos egentes studium litterarum amplectentes fovit et in beneficiis ecclesiasticis pro-
movit. Et cum sibi vite spacium in plurimos annos extendi crederet et hoc etiam coram aliis assereret, subito 
cum camera nova, quam pro se Viterbii circa palacium ipse construxerat, solus corruit, et inter ligna et lapides 
collisus, sexto die post casum, sacramentis omnibus ecclesiasticis perceptis, expiravit, et ibidem in ecclesia 
Sancti Laurentii sepultus extitit”. Martini Oppaviensis Cronicon pontificum et imperatorum, ed. L. Weiland  
(Scriptores rerum germanicarum, XXII, cur. Pertz), Monumenta Germaniae Historica, Hannoverae 1872, p. 
443; trad. J. ANTUNES, “Testemunhos dos historiadores contemporáneos de Pedro Hispano, o Papa João XXI”, 
Revista de História da Sociedade e da Cultura, 1 (2001) 213-222, cfr. p. 217-218. 

3  Esta descrição é retomada pela generalidade dos cronistas dos séculos XIII-XIV e seguintes, nomeadamente os 
dominicanos (Nicolau Trivécio, Bernardo Gui, Francesco Pipino, etc.), mas não só (cfr. Ricobaldo de Ferrara, 
João de Hocsem, Guilherme de Nanguis, Amalrico Auger de Béziers OSA, Platina, etc.). Dos autores que a se-
guir se citam, apenas Salimbene de Adão e Saba Malaspina parecem ter fontes independentes, para além de  
Giovanni Villani, que parece relatar uma tradição ou boato popular. 

4  Ou Oppavia em latim (por isso conhecido também como Martinho Opaviense), na atual Morávia então provín-
cia dominicana da Polônia, por isso também conhecido como Martinho Polonês. 

5  Sobre as funções de capelão e de penitenciário papal cfr. A. Paravicini BAGLIANI, La cour des papes au XIIIe 
siècle (La vie quotidienne), Hachette, Paris 1995, p. 68-72: “Au XIIIe siècle, les confesseurs officiels du pape, 
des cardinaux et des prélats de Curie étaient les pénitenciers”, IDEM, p. 71. 

6  Sobre estas questões cfr. J. MEIRINHOS, Pedro Hispano (século XIII), Dissert. de Dout., Porto 2002, vol. II,  
p. 47-49. 

7  No atual estado dos conhecimentos sobre a cronologia de Pedro Julião, estas datas são absolutamente conjetur-
ais, deduzidas da idade que teria quando foi assumindo os cargos que lhe conhecemos. O fato é que em nenhum 
desses casos, todos mais ou menos datados, se sabe que idade tinha. O intervalo de tempo proposto é muito 
exagerado, mas não é possível uma aproximação mais exata. 
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de Mestre, embora não seja definitivamente certo se, para além de Artes, cursou aí uma 
das faculdades superiores, ou Medicina, ou Direito, ou Teologia. A partir de 1250 o seu 
percurso eclesiástico e político é conhecido através de um número assinalável de docu-
mentos que testemunham os diversos cargos que ocupou.8 Antes de 1250 é já Deão de 
Lisboa e arcediago de Vermoim-Braga. Nesse ano surge como porta-voz do rei Afonso 
III no diferendo com o clero e nessa qualidade participa nas cortes de Leiria e também 
nas de Guimarães em 1254. Em 1257 é proposto pelo rei para prior da Igreja colegiada 
de Santa Maria de Guimarães (devido a um conflito de interesses com o detentor do 
benefício, envolve-se numa querela de direito canônico sendo confirmado em 1263 e 
investido em 1273). Em 1258, na eleição a bispo de Lisboa, é derrotado por D. Mateus, 
o preferido do rei. Não conformado com essa derrota apela de imediato para Roma 
queixando-se de intromissão ilegítima do rei na eleição. Também este conflito passa a 
ser jurídico e canônico, sem ter solução imediata, mas é composto por volta de 1263, 
quando é nomeado mestre das escolas da catedral de Lisboa. Na década seguinte os 
documentos referem-no por diversas vezes testemunhando atos na cúria papal, onde está 
em 1272 quando o cabido de Braga o elege arcebispo. Não será entronizado porque o 
papa Gregório X o nomeia cardeal-bispo de Túsculo em 3 de junho de 1273, antes por-
tanto do concílio ecumênico reunido em 1274 em Lyon por vontade do mesmo papa 
Gregório X. A 15 ou 16 de setembro de 1276 Pedro Julião é eleito papa em Viterbo, 
sendo entronizado a 20 do mesmo mês. Morreu a 20 de maio de 1277, após seis dias de 
agonia devido a ferimentos provocados pela ruína de um edifício em 14 ou 15 de maio. 
Foi sepultado na Catedral de S. Lourenço em Viterbo. 

A tradição historiográfica e literária foi organizando, sobretudo a partir do século 
XVI, uma extensa lista de títulos de obras atribuídas Pedro Julião por identificação com o 
ou os “Petrus Hispanus” a quem são atribuídas nos manuscritos. O elenco é impressio- 
nante pelo número de títulos, mas sobretudo pela diversidade de ciências que abrange.9 

A reputação de Pedro Julião enquanto homem de ciência também se baseia nos tes- 
temunhos antigos, mas é sobretudo aquela atribuição de obras consagrada pelos historia-
dores que tem contribuído para, ao longo do tempo, se lhe irem atribuindo também todas 
as que nos manuscritos surgem atribuídas, sem que tenha sido feita a necessária análise 
crítica da validade desses testemunhos e descurando quase por completo uma abordagem 
comparativa das obras para determinar a sua data, ou mesmo a sua coerência.10 Este pro-
blema da unidade de autor e da gênese desta obra multiforme na vida de Pedro Hispano 
parece ainda longe de uma solução definitiva, mas esse não será o nosso tema. Creio 
mesmo que a atividade e pensamento do papa João XXI tem sido injustamente negligen-

                             
8  Ver em particular: A.M. de SÁ, Primórdios da Cultura Portuguesa, vol. I e II (Arquivos de História da Cultura 

Portuguesa, 1/1, 2/1), Lisboa 1966 (p. 59-93) e 1968 (p. 104-107); F.G. CAEIRO, “Novos elementos sobre Pedro 
Hispano. Contribuição para o estudo da sua biografia”, Revista Portuguesa de Filosofia 22 (1966) 157-174,  
reed. em Idem, Dispersos (Estudos gerais), Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa 1998, vol. I, p. 115-131. 

9  No Anexo 1 apresenta-se uma síntese das obras atribuídas a “Petrus Hispanus” nos manuscritos. Sabemos hoje 
que, por erro, têm sido atribuídas a Pedro Hispano (identificado com Pedro Julião) diversas obras que de fato 
pertencem a outros autores. 

10  Quando essa análise foi feita, por exemplo a propósito dos dois comentários sobre o De animalibus, conclui-se 
precisamente pela impossibilidade de terem sido compostos pelo mesmo autor, cfr. J. M. C. PONTES, Pedro 
Hispano Portugalense e as controvérsias doutrinais do século XIII. A origem da alma, Instituto de Estudos Fi-
losóficos, Universidade de Coimbra, Coimbra 1964; M. J. C. de ASÚA, The Organization of Discourse on Ani-
mals in the Thirteenth Century. Peter of Spain, Albert the Great, and the Commentaries on “De animalibus” 
(Phi. Dissert.), University of Notre Dame, Notre Dame (Indiana) 1991. 
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ciada, aparte o trabalho seminal de José Antunes,11 devido à excessiva valorização dessas 
obras na sua conjeturada biografia precedente.12 Tendo já em outro local abordado esta 
questão, gostaria de dirigir a atenção para a relação entre o papa João XXI e as ciências, 
porque os cronistas lhe elogiam constantemente a sabedoria e porque o seu nome está 
relacionado com alguns fatos de grande interesse para a história da cultura, da filosofia e 
das ciências. 

Pedro Julião vive numa época que podemos considerar de impulso moderno, isto é 
uma época que os seus protagonistas sentem e vivem como diferente dos tempos anterio- 
res. Alguns fatores conjugados entre si explicam o novo dinamismo do pensamento: desde 
logo a consolidação dessa invenção medieval que é a universidade enquanto instituição de 
produção e transmissão de saber assente na leitura, no questionamento e na discussão 
como método adequado à busca da verdade.13 É aí que têm acolhimento, primeiro de mo- 
do desconfiado e censurado mas depois entusiástico, as obras de Aristóteles recentemente 
traduzidas, juntamente com os comentários e paráfrase dos árabes Avicena e Averróis, 
entre outros. Este casamento entre a universitas studiorum e Aristóteles dará origem ao 
aparecimento de novas ciências até aí ignoradas no mundo latino: a metafísica, a física, a 
cosmologia, a psicologia, entre outras, estruturadas em torno de obras homônimas de 
Aristóteles.14 Pedro Julião é um dos homens que vive as primeiras décadas de existência 
mas também de consolidação do prestígio das universidades, um processo tantas vezes 
atribulado e conflitual. O título de magister, do qual podem decorrer não poucos benefí-
cios, passará doravante a ser atribuído em primeiro lugar pela universidade. Tenhamos 
presente ainda que não é apenas nas universidades que os estudos superiores florescem, as 
ordens monásticas mendicantes constituem os seus studia. Também os papas protegem o 
desenvolvimento de estudos em torno das novas ciências e a eles se dirigem ou recorrem 
alguns dos mais reputados homens de ciência da época, alguns dos quais são mesmo re-
crutados, seja para serviço na cúria (fala-se mesmo em studium curiae), seja para o de-
sempenho de funções eclesiásticas. Ora é precisamente junto da cúria papal que Pedro 
Julião passa as últimas duas ou três décadas da sua vida, estando atestada a sua presença 
pela primeira vez em Anagni15 num documento de Alexandre IV, datado de janeiro de 

                             
11  J. ANTUNES, “O percurso e o pensamento político de Pedro Hispano, Arcebispo eleito de Braga e Papa João 

XXI”, em IX centenário da dedicação da Sé de Braga. Congresso Internacional – Actas, Ed. da Universidade 
Católica Portuguesa – Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, Braga 1990, vol. II/1, p. 125-184; Idem,  
A cultura erudita portuguesa nos séculos XIII e XIV (Juristas e Teólogos), Dissertação de Doutoramento em 
História, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra 1995, p. 117-268 [cap. 3: “Poder e socie-
dade nos escritos de Pedro Hispano e papa João XXI († 1277)”]. 

12  Para um exemplo veja-se: R. STAPPER, Papst Johannes XXI. Eine Monographie (Kirchengeschichtliche Stu-
dien, IV/4), Verlag von H. Schöningh, Münster i.W. 1898. 

13  Sobre a emergência da Universidade no mundo medieval e os seus métodos de investigação e organização do 
saber nas diferentes ciências, cfr. W. RUËG (coord. geral): Uma História da Universidade na Europa, vol. I: H. 
de RIDDER-SYMOENS (ed.), As Universidades na Idade Média, trad. M.G. TORRE – A. COSTA – C. MAIA – J.A. 
MESQUITA – J. PINHO, pref. L.A.O. RAMOS (Estudos gerais. Série universitária), Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, Lisboa 1996. 

14  Sobre as ciências e a universidade, ver por exemplo E. GRANT, Foundations of Modern Science in the Middle 
Ages, Cambridge University Press, Cambridge 1997. Sobre os avatares da entrada de Aristóteles na universi- 
dade parisiense, ver por exemplo L. BIANCHI, Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris (XIIIe-
XIVe siècles) (L’âne d’or), Les Belles Lettres, Paris 1999. 

 
15 Por ausência de condições de segurança e de salubridade, durante certos períodos do século XIII a cúria não 

residia em Roma, mas itinerava por diversas cidades, segundo os interesses e alianças dos papas com as comu-
nas. Sobre as transferências de cúria cfr. M. DYKMANS, “Les transferts de la Curie Romaine du XIIIe au XVe 
siècle”, Archivio della società romana di storia patria, 103 (1980). 
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1260.16 Nada atesta a coincidência entre este Pedro Julião, português e eclesiástico de 
relevo na cúria, com o Pedro Hispano médico professor em Siena entre 1245 e 1250,17 ou 
com o Pedro Hispano médico e alquimista condenado em Perugia em 1262 por falsifica-
ção de moeda.18 Tudo aponta apenas para uma coincidência de nomes.19 

Os documentos que conhecemos sobre Pedro Julião designam-no sempre como ma-
gister, mestre, mesmo quando referem os seus cargos eclesiásticos, mas nunca dizem 
em que é mestre: se em artes, ou direito, ou medicina, ou teologia. É certo que na época 
o termo não está apenas reservado aos universitários, mas também aos que desempe- 
nham essas funções em mosteiros ou em escolas catedrais. No caso de Pedro Julião, ele 
é já designado magister mesmo antes de em 1263 ter sido designado magisterscholarum 
da catedral de Lisboa. Vejam-se os documentos que o relacionam com Afonso III onde 
é invariavelmente designado desta forma: 

Magister Petrus Iuliani decanus Vlixbonensis et archidiaconus Bracharensis20 

ou o documento que o apresenta como porta-voz de Afonso III nos conflitos com o 
clero: 

ad plurima negocia regni expedienda per magistrum Petrum Iuliani decanum ulixbonen-
sem et archidiaconum bracharensem ex parte ipsius regis [...] per predictum magistum 
Petrum yspanum ulixbonensem decanum et bracharensem archidiaconum.21 

De qualquer forma, não são apenas os benefícios eclesiásticos que o tornam mere- 
cedor de atenção. Os cardeais Tiago e Jordão, em carta citada na bula de Urbano IV, de 
28 de outubro de 1263 emitida a confirmar a atribuição do priorado de santa Maria de 
Guimarães para o qual havia sido apresentado pelo rei Afonso III em 1257, não hesitam 
em elogiar o seu “dom de eminente ciência”, a sua “eminente ciência das letras”, e  
exemplo de virtude: 

[...] ao prudente varão, Mestre Pedro Julião, Arcediago de Braga, saúde no senhor.  
O suave odor da vossa fama, que se desprende do dom de eminente ciência, dos méritos 
da vida, da múltipla probidade e do zelo [cfr. studium] das vossas louváveis ações, en-
che com fragrância a casa de Deus [...]. / [...] o Nosso Santíssimo Padre, D. Urbano, pe-
la divina Providência, o quarto papa deste nome, conhecendo a vossa eminente ciência 
das letras, a gravidade dos costumes, a pureza da vida e outros méritos, com que vos 
mostrais multiplamente estimável aos Seus olhos e aos olhos de Seus irmãos [...].22 

                             
16  Editado em A. COULON, Les registres d’Alexandre IV, nr. 3183, p. 127, também em F. G. CAEIRO, “Novos elemen-

tos sobre Pedro Hispano”, art. cit., p. 164, doc. 1; A.M. de SÁ, Primórdios da Cultura Portuguesa, op. cit., vol. I, p. 
78-79, doc. 53; cfr. A. Paravicini BAGLIANI, Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel duecento (Bi-
blioteca di medioevo latino, 4), Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 1991, p. 28 n. 106. 

17  Cfr. P. NARDI, L’insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla 
fondazione dello Studio generale (Saggi e documenti per la storia dell’Università di Siena, 2), Giuffrè, Milano 
1996, cfr. p. 56-63. 

18  Cfr. U. NICOLINI, “Documenti su Pietro Ispano (poi Giovanni XXI?) e Taddeo degli Alderotti nei loro rapporti 
con Perugia”, em Filosofia e cultura in Umbria tra Medioevo e Rinascimento. Atti del V Convegno di Studi 
Umbri. Gubbio, 22-26 Maggio 1966, Perugia 1967, p. 271-284. 

19  Cfr. J.F. MEIRINHOS, “Giovanni XXI”, trad. V. Lo Faro, em Enciclopedia dei Papi, 3 vol., Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2000, vol. II, p. 427-436. 

20  Cfr. doc. 42 em A.M. de SÁ, Primórdios da Cultura Portuguesa, vol. I, p. 63. 
21  Cfr. doc. 39 em A.M. de SÁ, Primórdios da Cultura Portuguesa, vol. I, cit., p. 59-60. 
22  Trad. de M. Pinto de MENESES em A.M. de SÁ, “Pedro Hispano, Prior da Igreja de Santa Maria de Guimarães e 

Arcebispo da Sé de Braga”, Biblos 30 (1954) 1-24, cfr. p. 14-15, itálicos meus, modificou-se apenas a tradução 
de “studioque vestrarum actionum laudabilium” para “e do zelo das vossas louváveis ações” (em vez de “e do 
estudo das vossas louváveis ações”). 
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É sempre como Pedro Julião e como mestre, bem como deão de Lisboa ou arce-
diago de Braga, que é designado nos 27 documentos conhecidos que o relacionam 
com a corte portuguesa a partir de 1250.23 Nenhum destes documentos registra em que 
ciência obtivera a licença de mestre, mas à tradição essa referência tem bastado como 
confirmação do que os manuscritos atribuem a “Pedro Hispano“ filósofo, médico, 
teólogo, alquimista. De um ponto de vista filológico e documental nada afiança esta 
assimilação de testemunhos e tudo no percurso de Pedro Julião o associa mais ao 
direito canônico que às ciências referidas.24 

Um cronista pouco posterior a João XXI será o primeiro a associá-lo a obras de ló-
gica, outros um pouco mais tarde associá-lo-ão à medicina e mesmo a interesses em 
nigromância. 

Salimbene de Adão (Parma, 19 de outubro de 1221- † Montefalco, após 1288) na 
sua Cronica refere, no ano de 1248, que o franciscano João de Parma tinha inimigos, 
mas também muitos o estimavam: 

E entre todos destacava-se o grande filósofo, lógico e dialético Mestre Pedro Hispano, 
que foi eleito cardeal e posteriormente Pontífice, com o nome de João XXI, o qual dedi-
cava a Frei João de Parma, com quem tinha muitas semelhanças, grande admiração.25 

Esta descrição é perfeitamente compatível com a de alguém perito em Artes, mas, 
infelizmente, Salimbene não nos dá mais elementos que permitam ilustrar esta repu- 
tação de Pedro Hispano/João XXI, embora não seja impossível algum lapso de memória 
que o leve à sobreposição com outro personagem com carreira universitária. Quando 
mais à frente, na crônica dos anos de 1276 e 1277, Salimbene evoca o papado de João 
XXI limita-se a referir as datas da respectiva eleição e morte. 

João Gil de Zamora (†c.1318), usou de uma expressão breve para descrever o papa: 
homem filosófico erudito em toda a ciência.26 

Ricobaldo de Ferrara é o primeiro a atribuir obra escrita a João XXI no Pomerium 
Ravennatis Ecclesiae sive Historia Universalis, concluído no Verão de 1297. Na parte 
VI, com a Historia Pontificum Romanorum, inclui uma breve nota sobre o papado de 
João XXI: 

                             
23  Assinalem-se duas exceções de pormenor quanto aos cargos, mas que não omitem a referência ao título de 

mestre: em bula de Urbano VI, de 28 de Outubro de 1263 a referência à Igreja de Lisboa é substituída pela no-
meação para prior de S. Maria de Guimarães que esse documento confirma: “Magistro Petro Iuliani archidiaco-
no Bracharensi, priori secularis ecclesie sancte Marie Vimaranensis, Bracharensis diocesis” (idem, p. 71). Em 
documento de Afonso III de 12 de Maio de 1272 surge como “Magister Petrus Juliani electus Bracarensis” (cfr. 
ed. em J. ANTUNES, “O percurso e o pensamento político de Pedro Hispano...”, cit., p. 181). 

24  Este assunto será desenvolvido em próximo estudo. 
25  “Inter quos fuit magister Petrus Hyspanus; qui factus cardinalis et postea ipse idem factus papa Iohannes XXI, 

cum esset magnus sophysta, loycus et disputator atque theologus, misit profratre Iohanne de Parma, qui similia 
in se habebat”, Salimbene de Adam, Cronica, edidit G. Scalia, 2 vol. (Corpus Christianorum. Continuatio Me-
diaevalis, 125-125A), Brepols, Turnholti 1998-1999, vol. I: a. 1168-1249, p. 465-466, trad. em J. ANTUNES, 
“Testemunhos dos historiadores contemporâneos de Pedro Hispano, o Papa João XXI”, Revista de História da 
Sociedade e da Cultura, 1 (2001) 213-222, cfr. p. 220-221 (itálicos meus). 

26  “vir philosophicus in omni scientia eruditus”, Fray Juan Gil de Zamora O.F.M., De praeconnis Hispaniae, ed. 
Manuel de Castro, Madrid 1955, p. 152. 
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1277. João XXI, Hispano por nascimento, pontificou oito meses e um dia e “o papado” 
vagou sete meses e sete dias. Foi eleito cardeal por Gregório X. Este grande mestre de-
leitava-se mais nas ciências que em todos os restantes assuntos. O seu nome era Mestre 
Pedro Hispano, que compôs um Tractatus em lógica [...].27 

Neste particular há uma coincidência quanto à identificação da ciência de Pedro Ju-
lião entre Salimbene e Ricobaldo e é em ambos que parecem sustentar-se as futuras 
atribuições das obras de lógica de Pedro Hispano a João XXI. Contudo, a notícia de 
Ricobaldo é sem dúvida uma reformulação do que atrás lemos em Martinho Polonês e a 
atribuição do Tractatus tem claramente a forma de um inciso, que é necessário averi-
guar se fazia parte das versões mais antigas do Pomerium.28 

Atribuição de sentido científico diferente, embora mantendo a apreciação geral inspi-
rada em Martinho Polonês, é a que lemos na Historia Ecclesiastica Nova de Bartolomeu 
ou Ptolomeu degli Fiadoni de Lucca, que na notícia sobre João XXI escreve: 

Este foi letrado geral, principalmente em medicina, e escreveu certas receitas para a cu-
ra dos homens e compôs um livro que se chama Tesouro dos pobres. Também escreveu 
um livro de problemas segundo o modo e a forma do livro de Aristóteles.29 

Esta História, concluída entre 1313 e 1316 quando Ptolomeu de Lucca  (c. 1236-
1327), dominicano, confessor e biógrafo de Tomás de Aquino, teria quase 80 anos,  
traz-nos novas informações, ausentes das suas anteriores referências a Pedro Julião, 
dando títulos exatos e de obras realmente existentes.30 Relembremos que nos Annales 
Eclesiastici, de 1306, descrevera João XXI como “Magnus in scriptura, sed modicus in 
doctrina, in industria naturali; largus in gratiis faciendis”.31 Na segunda versão destes 
Annales, posterior a 1309, acrescentou “fuit tamen magnus in philosophia, set in actio- 
nibus spiritu Hyspanico plenus”.32 O fato importante que aqui nos interessa é sobretudo 
a atribuição de duas obras na Historia Ecclesiastica Nova, que não encontramos em 
documentos, crônicas ou manuscritos de obras anteriores a esta data. 

                             
27  “MCCLXXVII. Iohannes XXI, natione Hispanus, sedit menses VIII, dies I, et cessavit menses VII, dies VII. 

Hic electus fuit Cardinalis a Gregorio X. Hic magnus magister in scientiis plus delectabatur quam omnibus reli-
quis in negotiis. Cui nomen fuit Magister Petrus Hispanus qui Tractatus in logica composuit. Dum in longo vi-
tae spatio gauderet, quod sibi et affuturum jactabat, dumque nova camara legeret, quam sibi circa palatium Vi-
terbii paraverat, eo praesente palatium corruit et solus inter ligna et lapides attritus die quinto supervixit et mu-
nitus sacramentis ecclesiasticis migravit e seculo et sepultus est Viterbii, ecclesia Sancti Laurentii”, Riccobaldus 
Ferrariensis Pomarium Ravennatis Ecclesiae sive Historia universalis ab anno circiter DCC usque ad annum 
MCCXCVII, ed. Iohannes Georgius Echardus, in L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, vol. IX, Medi-
olani 1727, col. 181. 

28  A. D’Ors (“Petrus Hispanus O.P., Auctor Summularum”, Vivarium 35 (1997) 21-71, cfr. p. 59 já discutiu a 
validade desta atribuição, que questionou remetendo para o que parece entender como a obra genuína de Rico-
baldo, a Compilatio Chronologica usque ad annum 1312, mas esta é uma obra diversa e nela, de fato, não se 
encontra a notícia mais desenvolvida que se lê no Pomerium. 

29  “[...] Hic generalis clericus fuit et precipue in medicinis, unde et quedam experimenta scripsit ad curas homi-
num et librum composuit qui Thesaurus pauperum vocatur. Fecit et librum de problematibus iuxta modum et 
formam libri Aristotelis [...]”, Ptolomaei Lucensis Historia Ecclesiastica a nativitate Christi usque ad annum 
circiter MCCCXII, ed. L.A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, Mediolani 1727, t. XI, col. 1176. 

30  A referência aos “problemas” só seria de fato compreendida no século XX quando se descobriu uma pequena 
obra com questões sobre animais atribuída a Pedro Hispano, os Problemata, uma seleção de 128 quesitos ex- 
traídos de um mais longo comentário ao De animalibus de Aristóteles (cfr. referência a uma edição recente no 
Anexo final e na n. 35). 

31  Tholomei Lucensis Annales, Hrg. B. SCHMEIDLER, Die Annales des Tholomeus von Lucca in doppelter Fassung 
nebs teilen der Gesta Florentinorum und Gesta Lucanorum (Scriptores rerum germanicarum, Nova series, t. 
VIII), Monumenta Germaniae Historica, Berolini 1930, 1984 (nova ed.), p. 184. 

32  IDEM, ibidem, cit., p. 183-184. 
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A atribuição de obras por Ptolomeu de Lucca (v.g. as designadas pelo título The- 
saurus pauperum e por Liber de problematibus) é uma absoluta novidade e é difícil de-
terminar qual seja a sua fonte, que tanto poderá ser alguma tradição oral, como algum 
manuscrito que circulasse com essas atribuições a Pedro Hispano ou João XXI, como 
poderá ser, simplesmente, uma associação produzida pelo próprio autor em resultado dos 
seus vastos conhecimentos literários e sobre os personagens seus contemporâneos, para 
além de que vivia na cúria papal desde 1309. Contudo, é sabido que nem sempre são exa-
tas as informações fornecidas por esta obra. Ptolomeu de Lucca era já muito idoso quando 
a escreveu, teria entre 75 e 80 anos e, por vezes, já é demasiado vago ou aproximativo, 
apesar da utilidade e aparência de autoridade das suas afirmações. Alguns seus contempo-
râneos escreveram mesmo sobre a sua senilidade em fim de vida e estão assinalados erros 
cronológicos e lapsos de memória a propósito precisamente do seu antigo mestre Tomás 
de Aquino.33 Como mostrou René-Antoine Gauthier, as indicações cronológicas que Pto-
lomeu dá das obras de Tomás de Aquino, de quem explicitamente diz que foi discípulo e 
confessor, parecendo seguras encerram de fato contradições e não são confirmadas pelos 
próprios textos de Tomás.34 A mesma imprecisão poderá muito bem ocorrer a propósito 
de João XXI, com alguma claudicação da memória que acolhe novos dados, em particular 
as atribuições de obras, que não se encontravam nas obras precedentes de Ptolomeu e que 
foram a fonte principal desta nova Historia. Embora não conheçamos para este particular 
quais as exatas fontes onde Ptolomeu colhe a atribuição de obras a João XXI ela ficará 
para a posteridade, orientando a tradição de uma forma poderosa. Por um lado aponta com 
exatidão para a medicina, dando mesmo o título do Thesaurus pauperum, a mais famosa 
das obras médicas atribuídas a Pedro Hispano, mas também para a filosofia, embora de 
um modo menos preciso, quando diz “Fecit et librum de problematibus iuxta modum et 
formam libri Aristotelis”, o que viria a ajustar-se à descoberta, já no século XX, de diver-
sos manuscritos com o opúsculo Problemata atribuído a Pedro Hispano,35 embora ele 
nada tenha a ver com a obra homônima de Aristóteles, como Ptolomeu pressupõe, se é 
que se refere a esta obra. 

Desenvolveu-se uma tradição literária, mais ou menos tardia, que faz de Petrus Iuliani 
médico de cardeais e papas, embora não se encontre um único documento que o associe a 
estas funções.36 Nem junto do seu protetor Ottobono Fieschi, cardeal diácono de S. Adria-

                             
33  Cfr. J.-P. TORRELL, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre (Vestigia 13), Cerf – Editions 

universitaires de Fribourg, Paris – Fribourg 1993, p. 396-398; sobre esta questão ver também A. DONDAINE, 
“Les ‘Opuscula fratris Thomae’ chez Ptolomée de Lucques”, Archivum fratrum praedicatorum 31 (1961) 142-
203, cfr. p. 158-164, que cita, entre outras, a referência do doge de Veneza sobre a senilidade de Ptolomeu 
(transcrita por TORRELL, p. 398 n. 21). 

34  Por exemplo, o padre Gauthier, após estudo interno da obra conclui que o Comentário sobre a Ética é o último dos 
comentários aristotélicos de Tomás, datando-o em 1270-1271, portanto no segundo período de ensino parisiense e 
não cerca de 1261-1264, no Studium de Roma, como afirmara Ptolomeu, que assim o dava como um dos primeiros 
comentários aristotélicos de Tomás, ver R.-A. GAUTHIER, “La date du commentaire de S. Thomas sur l’Éthique à 
Nicomaque”, Recherches de théologie ancienne et médiévale 18 (1951) 76-94, cfr. p. 67-71 e 105. 

35  De fato são um florilégio de quesitos de um comentário ao De animalibus atribuído também a Pedro Hispano no 
manuscrito 1877 da Biblioteca Nacional Madrid. 

36  Cfr. A. Paravicini BAGLIANI, Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel duecento, op. cit., p. 32 e 
nn. 126 e 127 (ver também p. 32 e 33 a referência a documentos do pontificado de Urbano IV, nenhum dos 
quais o envolve em função médica). Esta importantíssima obra é uma coletânea de estudos por isso não é de es-
tranhar que a p. 106, 242-243, 407 (em estudos de, respectivamente, 1984, 1983 e 1981) se acolha ainda a anti-
ga hipótese de Pedro Julião ter sido arquiatro de Gregório IX ou médico na cúria e autor de obras de medicina, 
nomeadamente quando afirmara em estudo de 1981: “L’elezione al soglio pontificio di Pietro Ispano, che era 
stato per lunghi anni l’archiatra di Gregorio X, è la miglior illustrazione del fatto che nel Duecento attività e co-
noscenze mediche, non solo non erano un ostacolo ma permetevano una carriera ecclesiastica e curiale anche al 
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no desde 1251 e futuro papa Adriano V, eleito em 11 de julho de 1276, que morreria por 
doença em 16 de agosto de 1276.37 Nem mesmo na documentação de Gregório IX (1271-
1276) que, segundo alguns, teria tido como arquiatro precisamente Pedro Julião.  
Os historiadores dos médicos papais e curialícios sempre foram muito prudentes na acei-
tação destas tradições não documentadas,38 prudência que não tem acolhimento nos histo-
riadores de Pedro Hispano e João XXI, que tomam como prova a atribuição ao papa do 
Thesaurus pauperum, que se lê em manuscritos recentes e edições antigas.39 

É à sua grande instrução em todas as ciências que alguns atribuem mesmo a eleva-
ção a cardeal, como se lê numa das variantes da Crônica de Martinho de Troppau: 

[...] João XXI [...]. Este foi grande literato em todas as ciências e por causa da sua lite-
ratura {instrução} foi promovido a cardeal bispo de Túsculo por Gregório X [...].40 

Pedro Julião foi criado cardeal por Gregório X a 3 de junho de 1273 com eminentes 
sábios e homens de Igreja.41 Esta nomeação é o culminar de prolongada permanência na 
cúria desde 1260, não por ser médico mas embrenhado nos processos do priorado de 
Guimarães e do bispado de Lisboa e que lhe permitiram estabelecer fortes laços reforça- 
dos por anos de permanência na família42 cardinalícia de Ottobono Fieschi.43 A justifica- 
ção invocada neste excerto (“grande literato em todas as ciências”) permite compreender 
melhor a sua integração num grupo de purpurados que inclui grandes mestres e homens de 
universidade. O período de cardinalato não é bem conhecido, mas poderá ter estado no 
concílio de Lyon em 1274 e poderá ter desempenhado algumas missões diplomáticas. 

                             
massimo livello”, op. cit., p. 405. É nos estudos posteriores que o Autor constata a ausência de documentos que 
atestem a relação de Pedro Julião com funções médicas na cúria. 

37  Aliás, para este papa e apesar das condições da sua morte, não é conhecido registro de qualquer médico pessoal, cfr. 
A. Paravicini BAGLIANI, Medicina e scienze della natura, cit , p. 32, onde se constata que, para o período entre 
1271 e o final do pontificado de João XXI em 1277, não existe registro de qualquer médico na cúria pontifícia. 

38  Cfr. G. MARINI, Degli archiatri pontifici, Roma 1784, vol. I, que não inclui Pedro Hispano entre os arquiatros 
pontifícios, retomado por G. Moroni, Dizionario di erudizione ecclesiastica (s.v. “Medici palatini”) fasc. XLIV, 
p. 120, cit. por R. STAPPER, p. 29 (v. nota seg.) e PARAVICINI BAGLIANI, Medicina e scienze, cit., p. 32 n. 126 e 
n. 127 onde matiza as conclusões de Stapper, em particular a infundada interpretação da invocação inicial do 
Thesaurus ao “pater pauperum”, como podendo ser uma dedicatória a Gregório IX. 

39  Ver em particular R. STAPPER, Papst Johannes XXI. Eine Monographie, cit., p. 23-24, 28-29. 
40  Continuatio Pontificum Italica I. (Scriptores rerum germanicarum, XXX), Monumenta Germaniae Historica, 

Hannoverae 1896, p. 711 (itálico meu); trata-se de uma variante existente no manuscrito Turim, BN, G.IV.26, 
do século XV. 

41 Nesta promoção cardinalícia, Gregório X também purpurou Guilherme Vicedominus de Vicedominis capelão 
do papa e seu sobrinho, Boaventura de Bagnoregio ministro geral dos franciscanos (faleceria durante o concílio 
a 15 de junho de 1274), Pedro de Tarantésia dominicano mestre de teologia e futuro papa Inocêncio V, Bertran-
do de S. Martinho; cfr. por exemplo L. CAROLUS-BARRÉ, “Essai de reconstitution d’une liste nominative des 
péres du II.e Concyle de Lyon”, in 1274 – Anée charnière – Mutations et continuités (Actes du Colloque Inter-
national 558), CNRS, Paris 1977, p. 377-421, em especial p. 393, nn. 3-7. Sobre a criação de cardeais no século 
XIII e o respectivo ritual, cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, La cour des papes au XIIIe siècle, op. cit., p. 137-141 
(a p. 138 afirma-se que todos os papas do séc. XIII criaram cardeais, exceto Alexandre V e Clemente IV, mas 
pelo menos João XXI também não chegou a promover cardeais). 

42  Família é o termo usado pelas fontes para designar “o conjunto das pessoas que estão ao serviço de um car- 
deal”, desde filósofos e juristas a cozinheiros e escudeiros, vinculados por um juramento de fidelidade ao car- 
deal que servem e aconselham, cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, La cour des papes au XIIIe siècle, op. cit., p.  
141-142, sobre a organização da família e remunerações ver as p. 141-151. 

43  Ottobono di Teodisco Fieschi, da família dos condes de Lavagna elevado a cardeal em 1251, tendo desem- 
penhado importante e poderoso papel durante duas décadas, favorável aos interesses de Carlos de Anjou, seria  
eleito papa em 1276 (Adriano V), ao qual justamente sucedeu Pedro Julião quando foi eleito papa, cfr. L.  
GATTO, “Adriano V”, Enciclopedia dei papi, Roma 2000, p. 425-427. 
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Nada se sabe das atividades de Pedro Julião enquanto cardeal de Túsculo, mas Ber-
nhard Geyer chamou a atenção para a uma questão quodlibetal sobre a humanidade de 
Cristo, disputada por Nicolau de Pressoir (de Pressorio) em Paris em março de 1274 
(datada ao estilo parisiense: “anno domini MCC septuagesimo tertio imminente solem-
nitate pascali”) onde se lê a dado passo da argumentação: 

Verumptamen Tusculanos cardinalis qui modo est, determinavit ista: “Cesar est Cesar” 
ipso non existente non est vera nisi quando predicatur nomen de nomine, stercus de 
stercore.44 

Monsenhor Geyer pretendeu retirar desta breve frase a identificação entre o futuro 
papa, então cardeal, com o Autor das Súmulas de lógica,45 mas, como mostrou de Rijk 
(que lê o modo, como hic, i.e., em Paris), o máximo que daqui se pode concluir é a fama 
de lógico do cardeal de Túsculo (ademais o exemplo não se encontra em qualquer das 
obras lógicas de Pedro Hispano), que teria visitado Paris em março de 1274, durante o 
Concílio de Lyon.46 

Gregório X morre em 10 de janeiro de 1276, ano que verá quatro papas. Sucedem-
se os breves pontificados de Inocêncio V (eleito a 21 de janeiro, faleceu a 22 de junho) e 
Adriano V (eleito a 11 de julho, faleceu a 16 de agosto). Pedro Julião será eleito papa 
possivelmente a 16 de setembro de 1276, sendo entronizado a 20 do mesmo mês tendo 
escolhido o nome apostólico de João XXI.47 

O conclave eleitoral reuniu 9 cardeais no palácio episcopal de Viterbo que elegeram 
o papa por unanimidade e à primeira votação,48 o que indica algo sobre a sua personali-
dade e o prestígio que tinha junto dos seus pares, sobretudo se tivermos em conta os 
processos conturbados que envolveram a eleição dos papas imediatamente anteriores.49 
Mas também não é improvável que a eleição se devesse a uma conjugação de fatores 
mais conjunturais, por exemplo relacionados com os jogos de alinhamento dos estados 
Papais com Carlos de Anjou e não com o imperador Rodolfo, ou, segundo outros mais 
cáusticos, porque era facilmente manobrável pelos que favoreceram a sua eleição. 

Nem os documentos, nem as primeiras narrativas cronísticas nos permitem ter uma 
certeza quanto às ciências em que Pedro Julião tinha ou não formação. Como vimos, é 
apenas algumas décadas após a sua morte que surgem as primeiras atribuições de obras, 
com Ricobaldo de Ferrara que fala de lógica e Ptolomeu de Lucca que atribuiu obras de 

                             
44  B. GEYER, “Zu den Summulae logicales des Petrus Hispanus und Lambert von Auxerre”, Philosophisches 

Jahrbuch der Görresgeselschaft, 50 (1937) 511-513, cfr. p. 511-12, passagem citada e corrigida por L.M. de 
RIJK, Peter of Spain (Petrus Hispanus Portugalensis), Tractatus, Called Afterwards Summulae logicales, Van 
Gorcum, Assen 1972, p. XIV. 

45  O mesmo fez J. FERREIRA, “As Súmulas Logicais de Pedro Hispano e os seus comentadores”, Colectânea de 
Estudos, 3 (1952) 360-394, cfr. p. 367 e n. 1, onde se cita o texto descoberto por B. GEYER. 

46  De RIJK, Ibidem, p. XV. 
47  Nome que envolve mais um equívoco pois não chegou a existir qualquer papa João XX, o que por vezes é causa 

de confusão em alguns historiadores antigos. 
48  A eleição ocorre no primeiro dia do conclave, por unanimidade: “voto parique concordia ...electio canonica comu-

nis et concors”, como se lê na primeira bula do seu registro, cfr. L. CADIER, Le Registre de Jean XXI (1276-1277). 
Recueil des Bulles de ce Pape, publiées ou analysées d’après le manuscrit original des Archives du Vatican, fasc. 3 
de: Les registres de Grégoire X (1276-1277) (coll. de la Bibliothèque des Écoles Française d’Athènes et de Rome, 
12, 3), Éditions E. de Boccard, Paris 1898, doc. nº 1, p. 1-2. Saba Malaspina na sua Chronica, pouco posterior ao 
próprio papado de João XXI, apresenta um processo de eleição muito mais conturbado e complicado, cfr. W. KOL-
LER – A. NITSCHKE (hrg.), Die Chronik des Saba Malaspina (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum 
germanicarum, t. XXXV) Hahansche Buchhandlung, Hannover 1999, p. 250. 

49  Sobre a eleição cfr. J. MEIRINHOS, “Giovanni XXI”, Enciclopedia dei papi, Roma 2000, vol. II, p. 429. 
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medicina e ciência natural. Décadas mais tarde essas áreas serão conjugadas emergindo 
então a imagem de um Pedro Julião não apenas homem sábio, mas também autor de 
obras famosas e influentes.50 Tudo isto apesar de os documentos que mais informações 
nos dão sobre o seu iter biográfico o associarem sobretudo a diferendos jurídico-
canônicos e à regulação de privilégios eclesiásticos. 

14.2 Magnus in scientia: João XXI em defesa dos estudos e das ciências 
Os dois primeiros meses de pontificado de João XXI são os de mais intensa ativida-

de da chancelaria papal. Depois de entronizado, João pretendeu dar de imediato uma 
solução ao sensível problema do processo de eleição papal. Pela bula Licet felicis recor-
dationis concretiza por escrito a suspensão oral proferida por Adriano V da consti- 
tuição Ubi periculum, que fixava as condições de realização do conclave, aprovada no 
Concílio de Lião II com a forte oposição do colégio de cardeais, a que Pedro Julião já 
pertencia. O papa argumenta que a constituição é mais prejudicial que positiva e faz 
saber que a pretende reformular, embora não chegue a fazê-lo, deixando de novo um 
problema que se agravará nas eleições sucessivas até que Celestino V, em 1294, retoma 
a constituição conciliar. Como bem testemunha a documentação emanada da chance- 
laria papal, durante o seu pontificado João XXI prossegue as principais orientações em 
vigor desde Gregório X: reunificação das igrejas cristãs negociando com o basileus a 
aceitação pela Igreja de Constantinopla da profissão de fé cristã na Trindade;51 restabe- 
lecimento da pax christiana entre os reinos cristãos; reforço da autoridade do papa na 
península itálica; e, principalmente, a coleta de dízimos para a cruzada de reconquista 
da Terra Santa.52 

Um dos traços de personalidade de João XXI que mais impressionou os seus con-
temporâneos foi a afabilidade com que a todos recebia,53 que de outros mereceu aze-
das críticas, porque assim não preservava a dignidade e reserva do exercício do poder. 
A sua abertura e disponibilidade, não distinguindo entre ricos e pobres e a todos rece-
bendo, foi por exemplo criticada por Ptolomeu de Lucca na Historia Ecclesiastica 
Nova, obra concluída entre 1313 e 1316, onde depois de lhe atribuir algumas obras, 
afirma: 

[...] embora fosse homem de grande ciência, foi de modesta discrição; de fato era preci- 
pitado no uso da palavra, e brando nos costumes e quanto mais aparecia, pois era fácil 
aceder a ele, mais eram evidentes a todos os seus defeitos. E isto é contra o ensinamento 

                             
50  A primeira a atribuição simultânea de obras de medicina e de lógica a Pedro Hispano (identificado com o papa 

João XXI) parece ocorrer em meados do século XVI, na obra de Conrad Gesner, Bibliotheca Universalis, sive 
Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, em tribus linguis, Latina, Graeca et Hebraica ... authore Conra-
do Gesnero Tigurino doctore medico, Apud Christophorum Froscherum, Tiguri 1545, p. 549-550. Sobre a pro-
gressiva atribuição de obras a Pedro Julião/João XXI, cfr. J. MEIRINHOS, Pedro Hispano (século XIII), vol. II: 
...et multa scripsit, Porto 2002, p. 46-93. 

51  João XXI mandou uma nova embaixada a Constantinopla. O patriarca de Constantinopla João Bekkos escre- 
veu-lhe uma carta onde se aceitava a profissão de fé cristã e o primado do papado, pelo que estaria eminente a 
reunificação entre as duas igrejas, mas essa carta (cuja versão latina está publicada na Patrologia grega, vol. 
CXLI, col. 943-950) chegou à cúria pouco depois da morte do papa. 

52  Cfr. J. F. MEIRINHOS, “Giovanni XXI”, art. cit. 
53  Veja-se por exemplo o testemunho de Salimbene de Adam sobre a amizade entre o papa e João de Parma, cfr. 

SALIMBENE DE ADAM, Cronica, edidit Giuseppe Scalia, vol. I: a. 1168-1249 (CC-CM, 125), Brepols, Turnholti 
1998, p. 465-466; uma tradução desta passagem pode ler-se em José ANTUNES, “Testemunhos dos historiadores 
contemporâneos de Pedro Hispano, o Papa João XXI”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 1 (2001) 
213-222, cfr. p. 220-221. 
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filosófico, pois os aspectos pessoais dos príncipes não devem ser expostos à face dos 
homens, mas apenas os públicos, nos quais o Príncipe deve responder ao povo, como  
afirmou Valério Máximo.54 

O que se critica ao papa é a sua incapacidade de criar a distância e recato que impe- 
dem que o comum dos homens conheça os aspectos privados que podem ser menos dig- 
nos e redundam, quando conhecidos, em desprestígio da autoridade que necessita possuir. 
Neste texto devemos distinguir a descrição de traços da ação e da personalidade do papa, 
do juízo de Ptolomeu, que revela sobretudo as suas concepções políticas sobre o exercício 
da autoridade.55 Esta mesma abertura e facilidade no acesso ao papa é valorizada nas pa- 
lavras de Martinho de Troppau, ou continuadores, atrás citadas, associando-a à promoção 
dos estudos e apoio a jovens carenciados que se queriam dedicar aos estudos: 

[...] Mas em várias coisas, porém, foi altamente digno de louvor, pois tanto recebia os 
ricos como os pobres. Ajudou sempre os mais necessitados que abraçavam o estudo das 
letras e promoveu muitos nos benefícios eclesiásticos. 

Martinho de Troppau, como já vimos, também falara de “certa falta de senso na 
maneira de agir”. Os cronistas têm a intenção clara de testemunhar uma inclinação de 
caráter mas também um empenho pela promoção dos estudos, sobretudo através do 
apoio aos que pretendem estudar, e não apenas aos que já são mestres estabelecidos.  
É certamente dentro desta postura de promoção dos estudos, mas também dentro do 
espírito de cruzada, que em 17 de outubro pela bula Laudanda tuorum56 autoriza o rei 
Jaime II de Aragão a fundar o colégio de Miramar em Maiorca, projetado por Raimundo 
Lúlio para aí criar uma escola de árabe para 13 frades franciscanos, que, depois de  
adquirido o domínio da língua, deveriam partir em missionação para difundirem o cris- 
tianismo entre os árabes.57 Na Vita coetanea, narrativa biográfica luliana na primeira 
pessoa, essa fundação é mencionada de forma breve: 

Por essa mesma altura, Raimundo conseguiu do Rei de Maiorca que se construísse um 
mosteiro, no seu reino, dotado de suficientes possessões. Nele se instalaram treze frades 
menores para aprender o árabe a fim de irem converter os Infiéis, em conformidade com 
o plano acima referido.58 

                             
54  “[...] et quamvis magnus fuerit in scientia, modicus fuit in discretione; praeceps enim fuit in verbo, et mitis in 

moribus, et plus apparebat, quia facilis ad eum fuit ingressus, et inde patebat omnibus suus defectus: quod est 
contra documentum Philosophicum, quia facta Principum personalia non debet patere conspectibus hominum, 
sed solum publica, in quibus Princeps habet populo respondere, sicut Maximus descripsit Valerius”, Ptolomaei 
Lucensis Historia Ecclesiastica, ed. cit., col. 1176. 

55  Ptolomeu de Lucca escreveu os 62 capítulos finais com que por sua iniciativa quis completar o De regno de 
Tomás de Aquino, que apenas depois da edição impressa se tornaram suspeitos de inautenticidade devido às su-
as numerosas “inexatidões históricas e debilidade doutrinal”, cfr. J.-P. TORREL, Initiation à saint Thomas 
d’Aquin, op. cit., p. 247-248. 

56  Cfr. CADIER, Le registre, ed. cit., nº 53, p. 20b; também publicada nos Annali Minorum, vol. V, p. 6 e 436. 
57  Sobre esta questão cfr. o estudo de J. M. C. PONTES, “Raimundo Lulo, o Colégio de Miramar e Portugal”, 

Itinerarium, 23 (1977) 195-211, em particular as p. 200-203, a bula referida está publicada na íntegra na p. 202 
e IDEM, “Raimundo Lulo e o lulismo medieval português”, Biblos 62 (1986) 51-76; ver também J. Perarnau i 
Espelt, “El Llibre contra Anticrist i la butlla de Joan XXI a favor de Miramar, 1276”, Arxiu de textos catalans 
antics, 9 (1990) 233-239. 

58  Raimundo Llull, Vida coetânea, § 17, introdução, tradução e notas de Mário Santiago de Carvalho, Ariadne 
editora, Coimbra 2004, p. 67. 



 

  O papa João XXI e a ciência do seu tempo  235 

A fundação é associada ao “rei de Maiorca”, de fato o futuro Jaime II, passando 
pois em silêncio a intervenção papal. A bula de João XXI ganha ainda mais significado 
se notarmos que não parece ter surtido qualquer efeito a posterior insistência de Rai-
mundo, entre 1277 e 1287, junto do papa e dos cardeais para que “no mundo inteiro” 
instituíssem “mosteiros semelhantes para o ensino das diversas línguas”.59 O próprio 
Mosteiro de Miramar seria de curta duração. 

Na época do papado de João XXI a própria cúria pontifícia se ilustra enquanto cen- 
tro científico, como tem sido repetidamente salientado por Paravicini Bagliani.60 Entre 
1267 e 1277 a corte papal de Viterbo foi importante local de confluência científica com 
a presença e encontro entre os três mais importantes autores de obras de óptica do sécu- 
lo XIII: Rogério Bacon, João Peckham61 e Witelo, aos quais se deve acrescentar Cam- 
pano de Novara,62 matemático e comentador de Euclides, e sobretudo o tradutor fla- 
mengo Guilherme de Moerbeke que, pelo menos desde 1271 e durante o próprio papado 
de João XXI, foi penitenciário apostólico e capelão papal.63 Pelo menos Peckham, Vite-
lo e Guilherme viveram na cúria em 1277 durante o pontificado de João XXI (tal como 
haviam estado todos no Concílio de Lyon). Apesar disso parece uma ousadia afirmar 
sem apoio documental que “avec Guillaume de Moerbeke, Witelo et Jean Pecham, le 
pape Jean XXI s’entretenait sur les nombreuses questions scientifiques qui agitaient son 
époque”,64 apesar de o autor citar em favor da sua descrição o já referido testemunho de 
Ricobaldo de Ferrara: 

João XXI [...] Este grande mestre deleitava-se mais nas ciências que em todos os restan-
tes assuntos.65 

idéia retomada pelo dominicano Francesco Pipino, por volta de 1320. 

                             
59  Idem, ibidem, § 18, p. 68. 
60  Veja-se em particular A. Paravicini BAGLIANI, Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel duecento, 

op. cit.; IDEM, Le corps du pape, op. cit.; IDEM, La cour des papes au XIIIe siècle, op. cit. 
61  Ensinou teologia no Studium curiae entre 1276 e Janeiro de 1279, data em que foi nomeado arcebispo de Can-

tuária, substituindo Roberto Kilwardby quando este foi nomeado cardeal; por sua vez Peckham foi substituído 
no studium curiae por Mateus de Aquasparta, cfr. A. P. CALLEBAUT, “Jean Pecham, O.F.M. et l’augustinisme. 
Aperçus Historiques (1263-1285)”, Archivum Franciscanum Historicum, 18 (1925) 441-472, ver p. 466. Se-
gundo A.G. LITTLE (“The Franciscan School at Oxford in the Thirteenth Century”, Archivum Franciscanum 
Historicum, 19, 1926, p. 854) teria sido João XXI a engajar João Peckham na cúria, cit. por A. Paravicini BA-
GLIANI, op. cit. na n. seg., p. 134 n. 55; de fato esta hipótese provém de H. DENIFLE, Chartularium Universitatis 
Parisiensis, vol. I, 626, n. 7, embora CALLEBAUT lamente que não seja referida qualquer fonte para a funda-
mentar, cfr. Callebaut, “Jean Pecham...”, cit., p. 465, n. 3. 

62  Tal como Pedro Julião, também estava associado à “família” cardinalícia de Ottobono Fieschi, cfr. A. Paravicini 
BAGLIANI, Medicina e scienze della natura alla corte dei papi, op. cit., p. 242-243; IDEM, Cardinali di curia e 
“familiae” cardinalizie dal 1227 al 1254 (Italia sacra, 18-19), Padova 1972, vol. I, p. 369. 

63  Ver sobretudo os estudos incluídos na obra de A. Paravicini BAGLIANI, Medicina e scienze della natura alla 
corte dei papi nel duecento, op. cit.: “Witelo et la science optique à la cour pontificale de Viterbe” (p. 117-140, 
estudo originalmente publicado em 1975), “Guillaume de Moerbeke et la cour pontificale” (p. 141-175, estudo 
de 1989). O penitenciário apostólico, geralmente um frade mendicante, tinha por função receber “os fiéis que se 
deslocavam à Cúria romana para regular os seus problemas de consciência, para satisfazer as penitências que 
lhes haviam sido infligidas e para receber uma absolvição para os pecados reservados ao papa”, Guilherme O.P. 
(tal como Martinho Polono O.P.) exerceu estas funções até à sua nomeação como bispo de Corinto em 9 de  
abril de 1278 (cfr. op. cit., p. 150-151 e 153). Sobre Guilherme e João XXI, cfr. ainda M. GRABMANN, Gugliel-
mo di Moerbeke O. P. il tradutore delle opere di Aristotele, t. II: I papi del duecento e l’Aristotelismo, trad. Al-
fredo PARISELLA (Miscellanea Historiae Pontificiae, 11), Pontificia Università Gregoriana, Roma 1946, p. 48-
54. Sobre Guilherme, cfr. a entrada de L. Minio-Paluello, “Moerbeke, William of”, Dictionary of Scientific Bi-
ography, New York 1974, vol. IX, p. 436-438. 

64  A. PARAVICINI BAGLIANI, Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel duecento, cit., p. 136 
65  Riccobaldus Ferrariensis Pomarium Ravennatis Ecclesiae, op. cit. 
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João XXI [...] Alegrava-se mais com as questões das ciências que com as ocupações do 
papado.66 

Estes testemunhos do início do século XIV são eloqüentes embora não permitam 
muitas extrapolações. De qualquer modo, e sem que possamos saber o papel concreto 
que João XXI poderá ter tido nesse contexto, é incontestável que a cúria e o seu studium 
viviam nessa década um momento particular no que diz respeito aos estudos naturais, 
em particular sobre a luz e a visão, com a permanência em Viterbo de uma série de 
intelectuais que escreveram sobre o assunto, que tinha também implicações teológicas 
nomeadamente com a questão da visão beatífica,67 embora nada se saiba quanto a inter-
venções concretas do papa nesta matéria. De fato, não é improvável que o papa protetor 
de estudos também se tenha interessado pessoalmente pela discussão de temas científi-
cos que fascinavam alguns dos mais brilhantes eruditos do seu tempo. Como veremos à 
frente, um outro assunto científico ocupava estes homens: o prolongamento da vida, 
tema que ecoa nas descrições da morte de João XXI. 

A grande instituição científica no tempo de João XXI é a Universidade, mas os 
principais cronistas e historiadores antigos não referem qualquer relação entre ambos, 
apesar de justamente durante o seu papado o bispo de Paris ter publicado o banimento 
de algumas obras mais licenciosas e sobretudo de 219 teses ensinadas e discutidas pelos 
mestres e estudantes da Faculdade de Artes, em domínios como a psicologia, a noética, 
a física, a ética, todas identificadas com um ataque à fé e padecendo do erro intolerável 
de considerar que a propósito de um mesmo assunto pode haver “duas verdades”, uma 
sob o ponto de vista da fé, outra sob o ponto de vista da razão. Apesar do silêncio dos 
cronistas (com uma única exceção que se citará mais à frente), João XXI teve interven- 
ção determinante nestes fatos, embora haja divergências quanto à sua importância e 
sentido. O ambiente de discussão em que fervilhava a universidade parisiense e o cen- 
tramento nas obras de Aristóteles conduziram os mestres de Artes a posições que a Igre- 
ja e os mestres de Teologia consideraram inaceitáveis, desencadeando a sua reação cen- 
sória.68 Desde as primeiras décadas do século acumulam-se equívocos face às obras de 
Aristóteles, desde a interdição de leitura (isto é: ensino público) das obras de metafísica 
e filosofia natural, proferida pelo sínodo parisiense de 1210 e reiterada por Roberto de 
Courçon cinco anos mais tarde, completada por Gregório IX em 1231, que admite a sua 
leitura mas depois de “examinadas e expurgadas de suspeitas e erros”. Este polimento 
nunca foi realizado e a interdição deixa de ser respeitada, mesmo em Paris onde estava 
em vigor, de tal modo que o novo estatuto da Faculdade de Artes de 1255 consagrará a 
entrada em toda a extensão da obra de Aristóteles no curriculum universitário parisien-

                             
66  Chronicon Fratris Francisci Pipini Bononiensis Ordinis Praedicatorum ab anno MCLXVI usque ad annum 

circiter MCCCXIV, ed. L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores IX, Mediolani 1726, col. 723. 
67  Cfr. C. TROTTMANN, “Sciences optiques et théologie de la vision béatifique a la cour pontificale de Viterbe”, 

Mediaevalia. Textos e estudos 7-8 (1995) 361-401. 
68  Sobre estes fatos e as suas vertentes ideológicas e doutrinais, vejam-se as obras recentes de J.M.M.H. Thijssen, 

Censure and Heresy at the University of Paris 1200-1400 (The Middle Ages series), University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia 1998 e L. Bianchi, Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris (XIIIe-XIVe 
siècles) (L’âne d’or), Les Belles Lettres, Paris 1999; ambas as obras incluem abundantes referências bibliográfi-
cas. Sobre as conseqüências da condenação veja-se o volume colectivo J.A. AERTSEN – K. EMERY – A. SPEER 
(Hrsg.), Nach der Verurteilung von 1277 / After the Condemnation of 1277. Philosophie und Theologie an der 
Universität von Paris im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. Studien und Texte / Philosophy and Theology at 
the University of Paris in the Last Quarter of the Thirteenth Century. Studies and Texts (Miscellanea Mediae-
valia 28), Walter de GRUYTER, Berlin-New York 2001. 



 

  O papa João XXI e a ciência do seu tempo  237 

se,69 no que parece ser um reconhecimento de uma prática lectiva já com alguns anos. 
Em 1270 Étienne Tempier, bispo de Paris, condena 14 teses filosóficas para fazer frente 
à crescente autonomia dos mestres de Artes na Universidade de Paris e para travar a 
difusão de doutrinas, algumas vincadamente aristotélicas, outras inspiradas numa certa 
leitura de Averróis, que colidiam com a ortodoxia teológica e punham em causa a su-
premacia epistemológica da ciência sagrada.70 Em 1272 eram dados novos estatutos à 
Faculdade de Artes obrigando-se os mestres a respeitar os limites da sua ciência e a não 
debater assuntos que excedessem os limites da sua faculdade, aceitando não ler ou dis-
cutir em público assuntos próprios da Faculdade de Teologia.71 Gregório X nomeara o 
cardeal Simon de Brion, futuro papa Martinho IV, seu legado em França, dando-lhe 
como função acompanhar também as discussões no seio da Universidade, o que atesta a 
continuidade das dissenções. João XXI não só não revogou as funções do legado, como 
faz expedir a Étienne Tempier em 18 de janeiro de 1277 a curta carta Relatio nimis 
implacida que convém ler na íntegra: 

Ao bispo de Paris. Há pouco perturbou-Nos os ouvidos e amargurou-nos o espírito, a 
mui inquietante notícia de que, em Paris (onde, até aqui, abundantemente brotou a fonte 
viva da salutar sabedoria, que difundia, até aos confins do mundo, suas águas puríssi-
mas, reveladoras da fé católica), se têm desenvolvido de novo alguns erros em prejuízo 
da mesma fé. Por isso, queremos, e, com a autoridade das presentes (letras) rigorosa-
mente ordenamos e mandamos que diligentemente faças observar e inquirir de que pes-
soas, e em que lugares, tais erros foram ditos ou escritos; e o que souberes ou vires, não 
deixes de, o mais breve possível, no-lo fielmente descrever e transmitir pelo teu correio. 
Dada em Viterbo, a 18 de janeiro de 1277.72 

Ainda não foi possível determinar, mas também não se tem tentado, como, por 
quem, ou com que objetivo estas notícias lhe foram levadas, mas o papa faz-se eco dos 
rumores que lhe chegam sobre a nova difusão em Paris de “alguns erros em prejuízo da 
fé”. O fato é que mandata o bispo com tarefas bem precisas: que diligentemente faça 
observar ou inquirir (1) por que pessoas, (2) em que locais os erros foram (2a) proferi-
dos (2b) ou escritos e que (3) descreva fielmente tudo o que apurar ou descobrir e (4a) o 
transmita ao próprio papa (4b) o mais breve possível por um emissário.73 

O bispo de Paris toma a decisão de constituir uma comissão “de doutores em Sa-
grada Escritura e de outros homens prudentes” para apurar os referidos erros contra a fé. 
Só que em vez de cumprir o pedido do papa enviando o relatório solicitado, em 7 de 
março de 1277 publica uma lista proibindo e condenando 219 “erros manifestos e exe-

                             
69  Os avatares da recusa inicial e posterior entrada triunfal da obra de Aristóteles na universidade parisiense, entre 

1210 e 1254, são reconstituídos e documentados no capítulo “De la proscription à la prescription d’Aristote” da 
obra de L. BIANCHI, Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris, op. cit., p. 89-125 e notas nas p. 
270-286. 

70  Cfr. Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. DENIFLE – E. CHATELAIN, Paris 1889, vol. I, p. 486-487. 
71  Sobre os Estatutos de 1272 e o seu significado, cfr. L. Bianchi, Censure et liberté, op. cit, p. 165-201. 
72  Trad. de M. Pinto de MENESES, em A.M. de SÁ, “Pedro Hispano e a crise de 1277 da Universidade de Paris”, 

Boletim da Bibliotca da Universidade de Coimbra, 22 (1955) 223-241, cfr. p. 235-236; cfr. in Chartularium 
Universitatis Parisiensis, ed. H. DENIFLE – E. CHATELAIN, I, Paris 1889, vol. I, nº 471, p. 541; sumário em 
CADIER, nº 160, p. 51. 

73  Sobre a intervenção de João XXI na condenação de 1277, cfr. o resumo da comunicação J. F. Meirinhos, “Pe-
trus Hispanus et la philosophie (le cas des oeuvres sur l’âme et de son prétendu rôle dans la censure du 7 mars 
1277)”, em: J.A. AERTSEN – A. SPEER (Hrg.), Qu’est-ce que la philosophie au moyen âge? Der 10. Internatio-
naler Kongreß für mittelalterliche Philosophie vom 25. bis 30. August in Erfurt in Kurzfassungen, em Acta 
Academiae Scientiarum 4 (1997) 143-144. 
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cráveis, ou mesmo melhor, vaidades e insanas falsidades”, de fato uma série de teses 
filosóficas, teológicas e morais, excomungando ainda os que as defendam ou ouçam a 
não ser que abjurem no espaço de 7 dias.74 Nesse elenco de erros e ao contrário da soli-
citação papal, não são referidos os respectivos autores, nem onde estão escritos, nem 
onde foram ensinados, embora o prólogo da condenação identifique a Faculdade de 
Artes como o seu seio de difusão. 

Nos tempos que se seguirão Sigério de Brabante e Boécio de Dácia, que já não  
eram mestres em Paris, emergem como o alvo central da condenação, mas também se 
tende a ver a censura, talvez infundadamente, como uma peça do ataque dos setores tra- 
dicionalistas da Faculdade de Teologia ao pensamento de Tomás de Aquino e seus se- 
guidores, entre os quais Egídio Romano, que seriam percebidos como uma ameaça para 
a orientação mais agostiniana dos promotores da condenação. É perante estes fatos pou-
co documentados que os historiadores da primeira metade do século XX virão a consi-
derar que o papa também estava pessoalmente empenhado na publicação do ato conde-
natório, por em obras que lhe estão atribuídas se defenderem posições agostino-
avicenianas. 

André Callebaut em 1925 sugere precisamente “que le Pape Jean XXI s’était tou- 
jours rangé du coté du parti augustinien”,75 o que explicaria não só a condenação como 
manobra do papa para silenciar posições contrárias às suas, mas também como a reação 
dos cronistas dominicanos que traçaram do papa um retrato demolidor por ele se opor 
ao aristotelismo. Nesta altura ainda não tinham sido descobertas as obras filosóficas 
atribuídas a Pedro Hispano (Scientia libri de anima, Comentário sobre o De animalibus, 
Comentário sobre o De anima), mas, quando as encontra alguns anos mais tarde, Grab- 
mann76 não hesita em retomar a tese vendo-a até confirmada num passo do Comentário 
ao De animalibus, onde Avicena é textualmente citado, na discussão de teorias da ilu- 
minação, da dupla face da alma e do intelecto, doutrinas geralmente consideradas carac- 
terísticas do agostinismo e do avicenismo.77 Étienne Gilson irá um pouco mais longe 
quando conclui o seu magistral estudo sobre as fontes greco-árabes do agostinismo 

                             
74  Editada em Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. DENIFLE – E. CHATELAIN, I, Paris 1889, nº 473, p. 

545-58; cfr. também a edição e estudo de cada um dos erros em R. HISSETTE, Enquête sur les 219 articles con-
damnés à Paris le 7 mars 1277 (Philosophes médiévaux 22), Publications Universitaires – Vander-Oyez, Lou-
vain-Paris 1977. Edição acompanhada de tradução alemã e comentário em K. FLASH, Aufklärung im Mittelalter. 
Die Verurteilung von 1277. Das Dokument des Bischofs von Paris eingeleitet, übersetzt un erklärt (Excerpta 
classica, 6), Dieterich’sche Verlagsbuhhandlun, Frankfurt 1989. Nova edição, com tradução francesa, em D. PI-
CHÉ, La condamnation parisienne de 1277. Édition critique, traduction française et commentaire historico-
philosophique (Sic et Non), Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999. 

75  A.P. CALLEBAUT, “Jean Pecham, O.F.M. et l’augustinisme. Aperçus Historiques (1263-1285)”, Archivum 
Franciscanum Historicum, 18 (1925) 441-472. 

76  A descoberta das duas primeiras obras é anunciada em 3 artigos de 1928: M. GRABMANN, “Reciente descubri-
miento de obras de Petrus Hispanus (Papa Juan XXI † 1277)”, Investigación y Progresso, 2 (1928) 85-86; id. 
“Ein ungedrucktes Lehrbuch der Psychologie des Petrus Hispanus (Papst Johannes XXI. † 1277) im Cod. 3314 
der Biblioteca nacional zu Madrid”, Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 1 (1928) 166-173; id. Mit-
telalterliche lateinische Aristotelesübersetzungen und Aristoteleskommentare in Handschriften spanisher Bibli-
otheken, München 1928, cfr. p. 63-65, 98-113 (reimpr.: id., Gesamelte Akademieabhandlungen, Paderborn 
1979, I p. 383-495). As obras descobertas seriam tratadas num estudo mais geral: id., Handschriftliche For-
schungen und Funde zu den philosophischen Schriften des Petrus Hispanus, des späteren Papstes Johannes 
XXI. († 1277) München 1936 (reimpr.: id., Gesamelte Akademieabhandlungen, II p. 1123-1254). 

77  M. GRABMANN, Mittelalterliche lateinische Aristotelesüberzetzungen, cit., p. 112-113, onde o estudo de CAL-
LEBAUT é citado para sublinhar que João XXI se integra na corrente agostiniana (que na teoria da iluminação 
também havia bebido em Avicena, aduzindo o Liber de anima de Pedro Hispano, cuja edição anuncia querer 
empreender), o que estaria na origem da condenação de 7 de Março de 1277 (cfr. p. 113). 



 

  O papa João XXI e a ciência do seu tempo  239 

avicenizante78 retomando a hipótese de Callebaut e as passagens sobre a iluminação do 
Comentário de Pedro Hispano ao De anima, aduzidas por Grabmann, para sugerir que, 
“como tudo deixa prever”, “par Jean XXI et la condamnation de 1277 dont il est pour 
une part responsable, c’est ce mouvement même [sc. l’augustinisme avicennisant] qui a 
tenté de réagir à son tour contre le thomisme”, e, estabelecida esta ligação, sugere o 
grande medievista francês, “un important fragment, peut-être même le plus important de 
l’histoire des idées du XIIIe siècle se trouverait par là même éclairé”.79 Gilson encontra 
em João XXI a chave clarificadora do sentido da condenação, cabeça de ataque do cha-
mado movimento agostiniano neste processo iniciado contra o tomismo, que ganharia 
corpo com a condenação de 7 de março, “da qual é, pelo menos em parte, responsável”. 

A espiral de extrapolações sobe mais um pouco quando em 1960 Fernando Cento 
apresenta a condenação como resultado de uma imposição feita ao bispo de Paris pelo 
papa João XXI que “commise a quel vescovo, Stefano Tempier, di procedere ad una 
accurata inquiesta e in base ai risultati positivi di essa gl’impose poi di effetuare la reasi 
necessaria epurazione del corpo magistrale”.80 Diga-se que, ao contrário do que aqui é 
dito, nada há que evidencia que o papa chegou a conhecer o édito de condenação,81 ou 
que a ele tenha reagido mandando sanear o corpo docente da Faculdade de Artes, o que 
nem há notícia que alguma vez tenha ocorrido. 

Prolongando as sucessivas identificações entre Pedro Hispano e João XXI e vendo 
neste uma motivação pessoal para instigar a condenação parisiense, Alain de Libera 
eleva as interpretações à sua saturação definitiva quando considera Pedro Hispano o 
anti-filósofo por excelência devido à sua relação com a sentença de 7 de março: “sa 
véritable contribution à l’histoire de la philosophie reste d’avoir, comme pape, suscité et 
soutenu l’enquête de l’évêque de Paris, Étienne Tempier, dont l’aboutissement a été la 
grande condamnation de l’averroïsme en 1277. Médecin, commentateur d’Aristote et de 
Denis, homme d’église, logicien et pape, Pierre ne s’est jamais voulu philosophe: c’est, 
à tous égards, l’antithèse parfaite de Siger de Brabant.”82 De agostiniano a filósofo con-
tra a sua vontade (mesmo anti-filósofo, enquanto anti-averroísta), o salto de qualifica-
ções foi demasiado rápido e forçado, mas nem por isso fica mais fácil reconduzir os 
fatos ao seu justo lugar. 

                             
78  E. GILSON, “Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant”, Archives d’histoire doctrinale et litté-

raire du Moyen Âge, 4 (1929/30) 5-149 (reimpr.: Vrin Reprise, Paris 1986). 
79  Para GILSON o “augustinismo avicenizante” resulta da associação entre a iluminação-conceito de Avicena e a 

iluminação-verdade de Agostinho: “de leur union sont nées la doctrine bâtarde de Dieu intellect agent et, en gé-
néral, toutes celles qui ont essayé d’extraire de la solution augustinienne du problème de la vérité une réponse 
au problème aristotélicien de l’abstraction [...].” GILSON, “Les sources...”, op. cit., p. 107. 

80  F. CENTO, Giovanni XXI (Pietro Ispano). Discorso commemorativo tenuto in Viterbo il 4 settembre 1960 da 
Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Cento, Sgopel, Roma s/d [1960], p. 12-13, itálicos meus. 

81  Uma segunda bula papal, Flumen aquae vivae de 24 de abril de 1277 (pode ler-se nos estudos citados de A. 
CALLEBAUT (edição) e A.M. de SÁ (ed. acompanhada de trad. por Miguel Pinto de MENESES)), insiste no mes-
mo tema. Emitida em data posterior ao interdito proferido por Tempier, solicita-se ao bispo de Paris a elabora-
ção de um relatório das teses contrárias à fé ensinadas nas Faculdades de Artes e Teologia. Esta bula apenas se 
poderia explicar se ao papa não tivesse ainda chegado o conteúdo da censura já proferida a 7 de Março. Esta bu-
la, que é mais extensa que a anterior e literariamente muito ornada, subsiste apenas entre os Dictamina de Be-
rardo de Nápoles, notário papal, e não está fora de questão que esta segunda bula (da qual, apesar de tudo, se 
pode extrair que João estudou em Paris) não seja mais que uma reelaboração literária para ser inserida na reco-
lha de bulas exemplares do notário papal. A ser assim, nunca teria sido expedida (cfr. A CALLEBAUT, art. cit.; 
J.F. MEIRINHOS, “Giovanni XXI”, cit., p. 433). 

82  A. de Libera, “Pierre d’Espagne, XIIIe siècle (Petrus Hispanus Portugalensis)”, in D. HUISMAN (dir.) Diction-
naire des philosophes, vol. II (K-Z), PUF, Paris 1984 (p. 2064-5) p. 2065. 
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Perante a roda livre em que entram as interpretações, devemos reler de novo os ter-
mos da bula de 18 de janeiro para verificarmos que o papa reage a rumores e não por de-
sejo pessoal de censura. Nada na letra da bula autoriza a considerá-la fundamento da pró-
pria condenação publicada pelo bispo de Paris e note-se que este nem invoca a bula no 
prólogo do seu édito. A bula mostra, isso sim, preocupação do papa com o controlo ideo-
lógico da Universidade. Requerer ao bispo para ser minuciosamente informado, talvez 
para agir em conformidade, equivale a chamar a si a autoridade máxima sobre a Universi-
dade. Este é um gesto de autoridade que tem toda a importância e que, ao contrário das 
interpretações tradicionais, poderá indicar que o papa pretende, pelo contrário, limitar a 
latitude de ação do bispo avocando a si a última palavra sobre a questão. A bula do papa é 
de 18 de janeiro, a condenação é de 7 de março, apenas 48 dias entre uma data e outra.83 
Descontado o mês que a bula demoraria a chegar a Paris,84 concluímos que o bispo e a sua 
comissão de 16 mestres85 trabalharam depressa, demasiado depressa, nas duas semanas 
que teriam tido para a delicada tarefa de coligir a longa lista de erros condenáveis. Não se 
conhece quem teria levado ao conhecimento do papa a situação em Paris (“perturbou-nos 
os ouvidos e amargurou-nos o espírito, a mui inquietante notícia de que, em Paris…”, são 
as suas palavras), que tanto poderia ter sido o próprio bispo necessitado de um mandato 
para agir com mais autoridade (mas nesse caso tê-lo-ia depois certamente invocado no 
édito condenatório), como poderiam ter sido outros mestres ou teólogos, mas não os ad-
versários do bispo ou os mestres de Artes, porque é claro que João já identifica o seu alvo 
como “erros em prejuízo da mesma fé”. Não é descabido pensar que o bispo mal recebe a 
bula se apresse a proferir uma censura por sua própria iniciativa, ao pressentir que o papa 
reservava para si mesmo o controlo da situação, mas para isso ser possível era necessário 
que o processo já estivesse em marcha quando a bula chegou e que a comissão de peritos 
já tivesse o seu trabalho em curso. Robert Wielockx e Johannes Thijssen têm defendido a 
anterioridade do início do processo e do trabalho da comissão relativamente à data de 
emissão da carta papal.86 A ser assim, não é improvável que outra razão esteja na origem 
da bula papal, mesmo oposta àquela que até aqui tem sido vista como uma intervenção 
motivada por questões de preferência doutrinal pelo agostinismo: conhecedor das movi-
mentações do bispo, João XXI poderia estar simplesmente a limitar a autonomia de ação 
do bispo, de modo a evitar que a condenação episcopal provocasse mais dissensões e 
afrontamentos entre mestres, que, devido às relações que mantinham com os seus proteto-
res na cúria, não deixariam de se fazer ouvir junto do papa. O bispo contraria frontalmente 
esta iniciativa e a bula papal afixando por sua própria autoridade a censura de teses que 
escolheu com a sua comissão. De fato, todo o processo, para lá do exercício de afirmação 
de autoridade eclesiástica sobre os mestre de Artes relapsos, parece envolto em um ambi-
ente de intriga acadêmica e clerical,87 que não nos permite conhecer em todos os seus 
pormenores as razões e o processo que conduziram à condenação. 

                             
83  1277 foi um ano bissexto, tendo a Páscoa ocorrido a 28 de março. 
84  Cfr. A. CALLEBAUT, “Jean Pecham...”, cit., p. 461, n. 1. 
85  O número de mestres da comissão é referido no Quodlibet II, q. 11, de João de Pouilly, cit. em R. WIELOCKX 

(ed.-comment.) Aegidii Romani Opera Omnia III.1: Apologia, Leo Olschki Ed., Firenze 1985, p. 98, n. 6. 
86  R. WIELOCKX (ed.-comment.) Aegidii Romani Apologia, op. cit. (em particular as p. 98 e 100-101) J.M.M.H. 

THIJSSEN, Censure and Heresy at the University of Paris, op. cit., p. 43-48. 
87  Cfr. J. PIEPER, Filosofía medieval y mundo moderno, trad. R. CERCÓS, Ed. Rialp, Madrid, 1973, p. 159, onde 

chama sobretudo a atenção para a natureza disciplinar própria da autoridade eclesiástica, que justifica a conde-
nação como defesa da Faculdade de Teologia contra a de Artes. 
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Os historiadores pontifícios antigos ignoraram estes acontecimentos ao traçarem o 
perfil de João XXI,88 o que poderá indicar que eles de fato não seriam relacionáveis com o 
seu pensamento e projetos. Henrique de Gand, um dos membros da comissão de teólogos 
reunida por Tempier, pelo menos uma vez parece apontar o papa. No seu Quodlibet II, 
questão 9, sobre se o anjo segundo a sua substância sem operação ocupa espaço, cuja 
versão revista deve ter sido publicada antes do Natal de 1277 ou no início do ano seguinte, 
cita a condenação apelidando-a “pontificalis sententia”, com ela se identificando total-
mente: “dico igitur, secundum iam propositam determinationem pontificalem, angelum 
sine operatione esse in loco. Sed, ut dictum est, eadem sententia pontificalis dicit quod 
“verum est quia substantiae separatae nusquam sunt, si intelligatur quod substantia sit 
ratio existendi in loco”, posição com a qual concorda, tal como os outros mestres da co-
missão: “In hoc enim concordabant omnes magistri theologiae congregati super hoc, quo-
rum ego eram unus.”89 No espaço de poucas linhas Henrique de Gand refere 3 vezes a 
sentença ou determinação pontifical. As expressões já foram interpretadas por Luca Bian-
chi como indicando que o gandavense “apresentava os artigos como condenados pelo 
pontífice”, o que poderá indicar que, para Henrique, o bispo Tempier “não era senão o 
instrumento do pontífice”.90 Ora, como também notou Luca Bianchi, a primeira das refe- 
rências à “pontificalis sententia”, encontra-se no meio da citação literal de uma frase do 
prólogo do édito condenatório, onde substitui uma expressão mais longa, que se refere a 
Tempier (“nos”) mas também aos teólogos da comissão: “nos tam doctorum sacrae Scrip- 
turae, quam aliorum prudentium virorum comunicato consilio”.91 Deve-se pois concluir 
que o adjectivo pontificalis, como é aliás comum no latim cristão, é aqui aplicado ao bispo 
(e mesmo à comissão por ele organizada) e não ao papa, como julga Luca Bianchi. Assim, 
nem esta passagem saída da pena de um dos membros da comissão censória permitiria 
envolver o papa na condenação.92 

A morte do papa sobreveio justamente quando os fatos estavam em ebulição e não se 
conhece no Regestum papal qualquer outro escrito, para além da bula de 18 de janeiro de 
1277, relacionado com a condenação parisiense, ou com a que Roberto Kilwardby fez 
publicar logo a seguir em Oxford, essa sim atingindo diretamente Tomás de Aquino, por-
que a teoria da unidade das formas substanciais era aí explicitamente mencionada.93 Estas 
movimentações universitárias não terão sido bem acolhidas na cúria romana (o que, mais 
uma vez, pode indiciar um diferendo sobre as prerrogativas de autoridade) de tal modo 
que, devido ao vazio na cadeira papal posterior a 20 de maio de 1277, alguns cardeais 
decidiram mandar suspender todos os inquéritos e processos em curso em Paris, ordenan-
do ao bispo Tempier que, antes de prosseguir, aguardasse novo mandato,94 que de fato 

                             
88  Diga-se que é apenas no século XX que se notarão com cuidado a complexidade das causas, do contexto e das 

conseqüências da condenação, avaliação que permanece em discussão. 
89  Henrici de Gandavo Quodlibet II, ed. R. WIELOCKX (Henrici de Gandavo Opera Omnia, VI), Leuven University 

Press, Leuven 1983, p. 66-67; sobre a data do Quodlibet, cfr. p. XX. Henrique invoca os artigos parisienses 54 e 
55, sobre os quais cfr. R. HISSETTE, Enquête sur les 219 articles, cit., p. 104-110. 

90  Para L. BIANCHI esta hipótese merece investigação para esclarecer se se trata de uma dedução de Henrique de 
Gand a partir da norma das Decretais onde se reconhece aos bispos o direito de perseguir os heréticos, ou se há 
aí a “alusão a um mandato realmente confiado a Tempier por João XXI”, cfr. L. BIANCHI, Censure et liberté in-
tellectuelle à l’Université de Paris, op. cit., p. 328, n. 31. 

91  Cfr. a respectiva edição em R. HISSETTE, Enquête, p. 13. 
92  L. BIANCHI, Censure et liberté, ibidem, indica que outros escolásticos escreveram que “Tempier agit auctoritate 

papae”, mas que os testemunhos mais tardios são pouco fiáveis, dando apenas crédito ao de Henrique de Gand. 
93  A condenação de Oxford é afixada em 18 de Março de 1277 por Roberto de Kilwardby, arcebispo de Cantuária 
94  A informação é dada por João Peckham numa carta de Dezembro 7 de dezembro de 1287 ao chanceler de 

Oxford, editada no Chartularium Universitatis Parisiensis, vol. I, doc. 517, p. 624-626, p. 625. Refira-se que 
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nunca veio a receber. Também por esta razão a condenação parisiense nunca ultrapassou 
as fronteiras de jurisdição deste bispado, fora do qual nunca possuiu qualquer valor jurídi-
co-canônico, por ter sido proferida apenas pelo seu bispo. 

De todo o modo, não é improvável que, como sugeriu André Callebaut, o juízo ne-
gativo que os historiadores dominicanos exprimiram sobre João XXI se devesse não só 
a uma possível preferência pelos franciscanos, mas também porque o relacionassem 
com esta condenação, na medida em que terão entendido que ela afetou alguns aristoté-
licos da ordem, nomeadamente Tomás de Aquino.95 Um dominicano de Rotweil, que 
escreve uma Cronica por volta de 1281, não hesita em ver a morte acidental de João 
XXI como um castigo pela sua responsabilidade na condenação de teses de religiosos da 
ordem de S. Domingos: 

Hic hereticus et nigromanticus oppressus est in palatio a dyabolo, benedictus Deus!, 
quia impugnavit dicta Thomae et Alberti etc. In cuius collo morientis inventa est cedula 
cum karacteribus suspectis.96 

A imagem de um papa herético e nigromante esmagado por acção do diabo pode 
conter algo de contraditório, mas a clara intenção do cronista é mostrar que se trata de 
um castigo divino por o papa ter condenado doutrinas (dicta) de Tomás e de Alberto.  
A suspeita maldade do papa é ainda comprovada por no seu colo ter sido encontrado um 
“cédula com caracteres suspeitos”, certamente também heréticos ou de arte negra. 

Mas, as razões para explicar a morte do papa são muito variadas, embora com um 
pormenor comum pois todas estabelecem uma relação entre a derrocada do teto ou os 
últimos dias do papa e a sua ciência, para uns positiva, para outros negativa. 

14.3 Et cum sibi vite spacium in plurimos annos extendi crederet:  
a morte do papa João XXI 
Segundo uma tradição tardia e que não se encontra nas fontes mais antigas, isto é 

anteriores ao final do séc. XIV, o amor de João XXI pelas ciências tê-lo-ia levado a 
mandar construir uma nova dependência no palácio papal para aí se refugiar, entregan-
do-se solitariamente aos estudos e esquecendo o governo da Igreja. Sabemos que não 
era imponente o palácio papal de Viterbo, uma pequena cidade perto de Roma, cidade 
principal da cúria mas que os papas abandonaram na segunda metade do século XIII 
devido a graves problemas de salubridade e segurança. Em busca de segurança para 
usufruir do apoio das respectivas comunas, a cúria itinerou durante alguns anos por 
Orvieto, Anagni e outras cidades. João XXI foi eleito em Viterbo e aí permaneceu du-
rante todo o seu pontificado, que terminou seis dias depois de a derrocada de um teto, 
em que foi o único atingido, o ter deixado gravemente ferido.97 Embora a hipótese de 
                             

João XXI é mencionado nesta carta na expressão “per mortem sancte memorie domini Johannis”, algumas li-
nhas antes o nome de frei Tomás de Aquino é mencionado como “bone memorie”. 

95  Esta é também a leitura de A. LOBATO, “El Papa Juan XXI y los dominicos”, Mediaevalia. Textos e estudos 7-8 
(1995) 303-327. 

96  Cit. por A. LOBATO, “El Papa Juan XXI...”, cit. p. 319 e n. 36, onde remete para “Monumenta Erpherfurtiensia 
saec. XII-XIV, ed. Holder-Egger, Script. rerum Germaniae, Hannover, 1896 p. 689”, contudo no único volume 
dos MGH publicado neste ano não se encontra este texto. 

97  Há algumas divergências entre os autores quanto à data do acidente. Ocorreu cinco, ou seis, ou sete dias antes 
da morte?, como esta ocorreu a 20 de maio, como devem ser contados aqueles dias? incluindo o próprio dia 20? 
Um historiador do século XVI situa a sepultura no dia 13 de maio, data que está errada, cfr. Jean Papire MAS-
SON Libri sex de episcopis Urbis, qui Romanam Ecclesiam rexerunt, Parisiis 1586, f. 251v. Este mesmo autor 
indica que o corpo teria sido sepultado seis dias após a morte, o que, segundo Paravicini BAGLIANI (que assinala 
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um assassinato ocorra a qualquer leitor atual perante as narrativas de uma morte inabi-
tual, sobretudo se tivermos em conta que nesses anos se sucederam papados brevíssimos 
e com os pontífices a morrerem de modo inesperado, raras fontes antigas levantam essa 
suspeita.98 Pelo contrário, são muitas as fontes que explicam a derrocada como um cas-
tigo divino, justificado pelas mais variadas razões, segundo os interesses de cada autor. 

O palácio papal foi submetido a obras e a ampliações para acolher condignamente o 
papa, a vasta cúria e funcionários,99 mas parece ser uma invenção dos cronistas que o 
próprio papa precisasse de um estúdio para se refugiar do mundo e abandonar os negó-
cios do governo da cristandade. Vejamos de novo o relato da crônica de Martinho de 
Troppau: 

E como acreditasse viver longo tempo e por muitos anos, e afirmasse isto mesmo diante 
de outras pessoas, inesperadamente, a nova câmara que construíra para si, no palácio de 
Viterbo, ruiu, e ficou esmagado sob pedras e traves. Ao sexto dia do acidente, e depois 
de ter recebido os sacramentos, segundo os preceitos da Igreja, expirou. 

Estes elementos serão tratados entre a fantasia e a estupefação pelos cronistas. Ha-
via aqui de fato um elemento aterrador para a mentalidade da época: a morte violenta e 
acidental era entendida como um castigo divino porque não dava ao moribundo o tempo 
suficiente para preparar a sua própria morte. É isto que justifica o cuidado de Martinho 
ao referir que o papa recebeu os sacramentos (que poderia ter sido ele próprio a minis-
trar porquanto era capelão papal), o que retirava a carga dramática de uma morte sem 
preparação. De fato é referido que o papa se encontrava nos aposentos pessoais que 
mandara construir, mas nada se diz quanto a ser um refúgio para o estudo das ciências. 

Devemos é sublinhar a frase: “e como acreditasse viver longo tempo e por muitos 
anos, e afirmasse isto mesmo diante de outras pessoas…”. O que quer Martinho dizer? 
Porque julgava o papa que ainda viveria muitos anos? Porque era novo, como alguns 
sustentam? Porque era médico e conhecia os regimes de saúde para conseguir uma vida 
longa? Seja qual for a resposta, o certo é que Martinho coloca em seqüência a jactância 
do papa, que não se coíbe de comentar em público que ainda vai viver longos anos, com 
o inesperado acidente. Fica quase subentendido que este é um castigo pela sua soberba. 
Outros cronistas, certamente baseados em Martinho farão essa leitura.100 

                             
o erro na data) representa uma mudança radical nos ritos funerários pontifícios, porque até aí o papa era sepul-
tado no próprio dia da sua morte. Certamente Masson comete outro erro de leitura das suas fontes secundárias: 
onde falam de morte seis dias após o acidente ele parece julgar que o corpo ficou seis dias à espera de sepultura. 
Não parece que esta obra de 1586 possa servir como fonte para afirmar que com o funeral de João XXI há uma 
mudança nas práticas rituais da cúria alargando o tempo das exéquias e passando o féretro a ter exposição pú-
blica (v.g., A. Paravicini BAGLIANI, Le corps du pape, op. cit., p. 166-167 e n. 6, p. 323), mesmo que se aduza a 
primeira bula de Nicolau III, onde este afiança a solenidade da cerimônia fúnebre, com corpo presente, de João 
XXI, seu predecessor. 

98  Por exemplo na Cronica S. Petri Erfordensis Moderna, que vai até ao ano de 1334, afirma-se claramente que 
em 1276 os três papas antecessores de João XXI (Gregório X, Inocêncio V, Adriano V) e o cardeal Ricardo 
morreram envenenados, mas nada se diz quanto à morte de João XXI, nem se levantam suspeitas quanto à sua 
responsabilidade naquelas mortes, cfr. a ed. de O. Holder-EGGER (Scriptores rerum germanicarum, t. XXX/1, 
Monumenta Germaniae Historica) p. 363, 412-3, 417. Estas passagens são textualmente retomadas na Cronica 
Reinhardsbrunnensis, ibidem, p. 629. 

99  Cfr. C. PINZI, Il palazzo papale di Viterbo nell’arte e nella storia, Viterbo 1910; M. Signorelli, Il palazzo 
papale e la cattedrale di S. Lorenzo, Viterbo 1962; e sobretudo a recente obra de G. M. RADKE, Viterbo. Profile 
of a Thirteenth-Century Papal Palace, Cambridge University Press, Cambridge 1996. 

100  Veja-se por exemplo o que escreveu o renascentista Bartolomeu Sacchi, dito Platina (1421-1481): “Pollicebatur 
homo stolidus sibi longam vitam, et diu se victurum omnibus praedicabat, quippe cuius vita et mores omnibus 
patebant, adeo erat inverecundi et secordis ingenii. Sed ecce dum hanc stultitiam omnibus praedicabat, camara 
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Ptolomeu de Lucca, na segunda versão dos Annales Eclesiastici (posterior a 1309), 
vê o teto a esmagar o papa como castigo divino por não gostar dos religiosos, isto é, dos 
dominicanos: 

Hic exosos habuit religiosos, propter quam causam percussit eum Dominus, quia domus 
sua ruit super eum; ex quo quasi semivivus relictus ad modicum cum tempus moritur 
Viterbii, ubi creatus fuerat.101 

O mesmo Ptolomeu, na Historia Ecclesiastica Nova, a obra concluída entre 1313 e 
1316, ou seja mais de 35 anos após os fatos relatados, irá mais longe ao afirmar que, 
“segundo o que as histórias contam” (temos aqui uma referência a boatos, ou a fontes 
escritas?), o papa vociferava contra os “religiosos” no momento da derrocada do teto: 

Religiosus parum dilexit, et inde eidem, ut creditus, male cessit; unde tradunt historiae, 
quod eo tempore quod camera cecedit super caput eius, quaedam fulminaverat contra 
religiosos.102 

Mas, no cap. 24 da mesma obra oferece uma descrição ligeiramente diferente, em-
bora continue a confiar no testemunho de histórias que corriam sobre o papa e a sua 
morte: 

Tradunt enim omnes historiae, quod dum esset in camera solus, quam ipse aedificaverat 
iuxta palatium Pontificale Viterbii, cum semel intraret dictam cameram quod tamen 
saepius contingebat eidem, respiciebat se ipsum, ac totus solvebatur risu, quasi glorians 
in se ipso; et tunc subito camera cecidit super eum et inter ligna e lapides collisus, sexta 
die post casum exspirat, sua intentione frustratus, quia credebat, et in sua sapientia con-
sidebat, sicut ipse interdum dicebat, longo tempore ista posse dignitate gaudere.103 

Uma crônica de papas e imperadores, de um monge anônimo de Cassino, é lacônica 
mas incisiva quanto às causas diretas e remotas da morte do papa: 

[...] a divina vingança, no segundo ano do seu papado, atingiu-o com uma trave caída do 
seu teto de Viterbo.104 

Também Petrarca (†1374) atribuiu a morte do papa a um castigo divino, melhor a 
juízo divino, embora não avance quais as suas razões: 

A Giovanni papa, al ultimo, per giudicio di dio, cadde un palazo adosso et amazollo, 
non offendendo fuori di lui alcuno altro.105 

                             
quaedam nova, quam in palatio Viterbiensi extruxerat, subito corruit, atque inter ligna el lapides inventus, sep-
tima die post tantam ruinam acceptis omnibus Ecclesiae sacramentis, pontificatus sui mense octavo moritur, 
Viterbiique sepellitur”, Platina, Vitae pontificum [Liber de Vita Christi ac Omnium Pontificum], Nuremberga 
1481, p. 184a. 

101  PTOLOMAEI LUCENSIS Breves Annales ab anno MLXI. ad annum MCCCIII, ed. L.A. Muratori, Rerum Italica-
rum Scriptores, Mediolani 1727, t. XI, col. 1291. 

102  Cap. XXI: PTOLOMAEI LUCENSIS Historia Ecclesiastica, ed. cit., col. 1176. 
103  Cap. XXIV, IDEM, ibidem, col. 1178. 
104  Catalogus Pontificum et Imperatorum Romanorum (Scriptores rerum germanicarum, XXII), Monumenta 

Germaniae Historica, p. 363 (o erro quanto à duração do papado, que não chegou a concluir um ano, pode de-
ver-se ao fato de ter começado em 1276 e a morte ter ocorrido no ano seguinte). 

105  FRANCESCO PETRARCA, Chronica delle vite de pontefici et imperatori romani, composta per M. Francesco 
Petrarcha alla qvale sono state aggivnte qvelle che da tempi del Petrarcha insino alla eta nostra mancavano, 
Venetia, Per maestro Iacomo de Pinci, 1507 (cit. por A. d’Ors, “Petrus Hispanus O.P…”, art. cit., p. 56, n. 85). 
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Tiago de Voragine (c.1228-†14 de julho de 1298), o célebre autor da Legenda au-
rea, escreveu também uma Crônica de Gênova (c. 1297), que tem semelhanças com o 
que Ptolomeu de Lucca virá a escrever sobre a oposição entre os dotes intelectuais e a 
incapacidade governativa do papa: 

Por estes tempos 3 cardeais foram eleitos Sumos Pontífices [...]. Outro foi João, Hispa-
no de nacionalidade, papa durante oito meses. Mandou edificar um palácio que ruiu de 
repente e o matou e assim terminou a sua vida. O prejuízo para a Igreja foi pequeno, 
porque embora fosse pleno de ciência física e natural, era contudo muito vazio de dis-
crição e de sentido natural.106 

Saba Malaspina, bispo de Mileto e que morreu cerca de 1297, autor de uma Chro- 
nica onde se apresenta como “decanus Militensis eiusdem domini pape scriptor” (papa 
que não é possível identificar), que é o primeiro a insinuar que os aposentos foram cons- 
truídos a pedido de João XXI, usa a expressão pro studio que poderá ter começado a ser 
interpretada como significando que fizera a habitação para se dedicar ao estudo: 

Johannes ad hec papa XXI. paulo post sex menses a die sue coronoationis orride mortis 
iaculo exspiravit; cum enim in posteriori parte palatii Viterbiensis novam fecisset pro 
studio cameram construi, deficientibus infra paucos dies hedificii fundamentis, primo 
sero eo solo inibi commorante macchina corruit ipsiusque crura et artus quoslibet casus 
structure sic lesit quod infra nonum diem post ruinam huiusmodi aliena relicta patriam 
migravit ad veram.107 

A continuação itálica da crônica de Martinho acrescenta alguns pormenores interes-
santes a propósito da morte de João XXI: 

[...] mortuus fuit exterminabili casu, quia camera, in qua ad studendum solus de nocte se-
debat, fonditus corruit, ita quod lapis supra lapidem nec lignum supra lignum ibidem ordi-
nate remansit, et vix extractus fuit vivus desubtus tantam ruinam; nullus alius lexus fuit.108 

Há aqui uma primeira referência ao estudo a que o papa se dedicava, mas, pormenor 
importante, fazia-o de noite, o que não lhe impediria as funções papais e explica que 
tenha sido o único a ser atingido pela derrocada do teto. 

Embora esta motivação não seja referida nos testemunhos mais antigos, passou para a 
tradição a idéia de que o papa mandou construiu aposentos anexos ao palácio papal de Vi- 
terbo para se dedicar às suas atividades científicas. Não é necessário que tenha sido assim. 
Lembremo-nos que o chamado palácio não teria em Viterbo, uma das cidades por onde 
então itinerava a cúria, instalações e grande vulto e era natural que o papa ou a cidade, de 
modo a cativar a permanência do pontífice e da sua vasta burocracia, promoves- 
sem melhorias e acrescentos no palácio, como foi bem evidenciado por Gary Radke.109 

                             
106  Iacobus de Varagine, Chronicon Genuae (ab origine urbe usque ad annum MCCXCVII), ed. L. A. MURATORI, 

Rerum Italicarum Scriptores, Mediolani 1726, t. IX, col. 52. 
107  W. KOLLER – A. NITSCHKE (hrg.), Die Chronik des Saba Malaspina (Scriptores rerum germanicarum, XXXV. 

Monumenta Germaniae Historica.) Hahansche Buchhandlung, Hannover 1999, p. 262, 7-12. Sobre Saba e a 
Chronica cfr. p. 1-41 desta edição. 

108  Continuatio Pontificum Italica I, ed. O. Holder-EGGER, Continuationes breves Chronici Martini Oppaviensis, 
MGH-Scriptores, Hannoverae 1896, vol. cit., p. 711; esta adenda encontra-se em manuscrito do século XV, mas 
segundo o seu editor o texto pode ser mesmo do século XIII “porque não se encontra em qualquer outro local”, 
mas este argumento poderia justificar precisamente a solução oposta. 

109  G. M. RADKE, Viterbo. Profile of a Thirteenth-Century Papal Palace, op. cit., sobretudo com base na arqueo-
logia do palácio propõe uma abordagem histórica e social da construção, ampliações e usos do palácio, com 
numerosas reconstruções gráficas das diversas áreas do palácio atual e como teria sido no século XIII. 
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Mas já é do domínio da pura fantasia e da invenção an-histórica afirmar que a cidade de 
Viterbo construiu para João XXI “uma torre especial para os seus interesses astrológicos”, 
cuja derrocada estaria precisamente na origem da morte do papa.110 Este autor é o único a 
falar numa torre, sugerindo que determinados arcos e paredes do palácio poderiam ter sido 
os basamentos dessa torre. As torres eram habituais na região, tendo uma função militar mas 
sendo também a manifestação simbólica e material do poder do seu senhor, aliás o palácio 
papal tinha duas que pouca proteção ofereciam, a segundas das quais teria sido construída 
para João XXI.111 Além desses pouco claros indícios arqueológicos o autor aduz uma crôni-
ca francesa onde se fala de “une maison qu’il fasoit pour regarder les étoiles”.112 Mais uma 
vez temos a alusão cronística da ligação, negativa, de João XXI com as ciências. 

Como vimos, uma constante de algumas versões é que o papa se vangloriava que ain- 
da viveria muitos anos, o que para alguns indicaria que era ainda novo, para outros essa 
certeza devia-se ao fato de João ter sido um médico eminente que conhecia com suficiên-
cia os modos e regimentos de preservação do corpo e da saúde, o que lhe poderia garantir 
longos anos de vida. Talvez a afirmação de João XXI deva ser lida noutro sentido. Deve-
mos recordar que na cúria papal se reúne ao longo da década de 1270 uma verdadeira 
academia de cientistas interessados por questões naturais. A prolongatio vitae, o retarda-
mento da morte, está entre as que mais os entusiasmam, debatendo-a entre si com afinco e 
dedicando-lhe diversos textos.113 Não era apenas a medicina que se ocupava do problema, 
em que estaria interessado o médico cardeal João de Toleta.114 Também Rogério Bacon e 
Filipe de Tripoli escreveram ou traduziram na cúria, na época em que aí estava Pedro 
Julião, obras sobre a degenerescência senil, em busca de uma receita para a longa vida que 
proporcionasse as condições e o tempo para preparar a vida futura com um corpo já pró-
ximo do estado de incorruptibilidade. Práticas alquímicas, onde sobressaem os preparados 
de ouro para ingestão e outros elixires para a longa vida, estavam entre os recursos técni-
cos e laboratoriais com que estes homens julgavam ter desvendado os segredos do contro-
le da vida e da morte. É tão conjetural dizer que João XXI afirmava em público a sua 
convicção em ter ainda uma longa vida pela frente por ser um eminente médico, como 
sustentar que o dizia porque partilhava com outros homens da cúria o interesse pela ciên-
cia experimental do prolongamento da vida e de um certo desejo de poder na manipulação 
da natureza e do corpo. 

Podemos perguntar-nos porque insistiam os cronistas em relatar que o papa fazia 
aquela afirmação em público. Por pura soberba e estultícia? Ou fazia-o no âmbito de 
discussões científicas sobre a prolongatio vitae? As fontes antigas nunca referem a pre- 
                             
110  “the city built the pope a special tower for his astrological interests, but the structure collapsed while he was 

sleeping. Extricated half-dead from the ruins, he died six days later after having been pontiff for only eight 
months. Luckily for the Viterbese, both local and papal chronicles placed more blame on John’s false pride than 
on the faulty construction”, IDEM, ibidem, p. 23. RADKE remete para outras secções da obra onde refere a 
“John’s XXI tower” ou “a tower for pope John XXI” (p. 52, 65, 82, 237), que estaria localizada na Área XI-A 
do palácio. Na p. 84 diz mesmo que “the tower built for Pope John XXI, wich was said [mas por quem?] to 
have functioned as a study and a place from which the pope observed the stars”. Na p. 86 esse edifício surge 
como “John XXI’s study tower in that rear part of the palace” e na p. 137 “his towered observatory at the palace 
collapsed on him”. O local da derrocada teria sido completamente reestruturado por Nicolau III, sucessor de Jo-
ão XXI (cfr. p. 247), que com os seus bens pessoais fez importantes obras de renovação no palácio. 

111  IDEM, ibidem, p. 82 e 84. 
112  Este excerto é citado por H. K. Mann, The lives of the Popes in the Middle Ages, vol. 16: Innocent V. to 

Honorius IV, London 1932, p. 54, n.1. 
113  Cfr. por exemplo: A. Paravicini BAGLIANI, Medicina e scienze della natura alla corte dei papi, cit., em particu-

lar os estudos das p. 281-408; id., Le corps du pape, ed. cit., p. 222-235 e notas; id., La cour des papes au XIIIe 
siècle, op. cit., p. 181-187. 

114  Há seguramente inesperadas ligações entre este cardeal e João XXI, tema a que pretendo dedicar outro estudo. 
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tendida arte médica do papa (que aqui viria plenamente a propósito115), mas sublinham 
o caráter obscuro dos seus interesses, ou destacam como uma simples derrocada põe fim 
ao sonho de julgar ter poder sobre a vida.116 Havendo nas narrativas um paralelo entre a 
ambição de uma longa vida e a morte inesperada/punitiva, a associação parece relacio- 
nar diretamente as declarações públicas do papa com a questão do prolongamento da 
vida através da ciência. 

A mais mordaz das descrições da morte do papa e talvez a mais interessante pelo 
seu simbolismo é a do presbítero Sigfrido de Ballhausen num Compêndio de História 
que termina no ano 1306 com um breve aditamento sobre 1307. Lemos aí: 

Ano do Senhor de 1276. [...] No mesmo ano João XXI foi ordenado 197º papa desde S. 
Pedro. Este, visto que ditava, como se dizia, um certo livro herético e perverso, a casa 
onde repousava de repente ruiu sobre ele e de tal forma o atingiu, e apenas a ele, que em 
menos de 5 dias morreria, repetindo constantemente estas palavras ou outras semelhan-
tes: Que acontecerá ao meu livro? Quem terminará o meu livro? Também este morreu 
no primeiro ano do seu pontificado.117 

Aqui o papa é tido como escritor, mas de um livro “herético e perverso”, razão pela 
qual inesperadamente e de modo repentino sobrevém um acidente que o feriu grave-
mente, que causará a sua morte 5 dias depois do acidente. Enquanto moribundo o papa 
manifestava apenas uma obsessão: o destino do seu livro, porque provavelmente não o 
pudera acabar ou não teria sido recuperado dos escombros. De qualquer modo, Sigfrido 
é o único a expor esta versão dos acontecimentos. Trata-se de um texto detrator do papa, 
dentro do que parece ser uma tradição germânica muito crítica em relação a João XXI, 
com uma descrição simbólica da morte de um homem de ciência, que dá ainda a indica-
ção da obsessão do papa pela sua obra, cujo destino o preocupa mais que a salvação da 
sua alma. Não admira que algumas linhas mais à frente se leia que a morte do papa 
sobreveio de um modo miserável, esmagado e atingido pela derrocada dos seus aposen-
tos: 

Anno domini 1277. Papa Iohannes ruina cuiusdam domus obrutus et concussus, misera-
biliter obiit.118 

O Chronicon anglo-saxônico de Lanercost, que termina em 1346,119 contém um da-
do muito interessante que não se encontra em outras fontes: diz por duas vezes que João 

                             
115  Em Le corps du pape, cit., p. 233, Paravicini BAGLIANI, remetendo par um estudo de H. SCHIPPERGES, para 

sublinhar como a corte pontifícia de 1260-1280 se sentia empenhada na descoberta do segredo da prolongatio 
vitae, enumera exemplos de obras atribuídas a Pedro Hispano onde se verifica interesse pela questão. 

116  Para além dos exemplos referidos, cfr. o que diz Guilherme de Nanguis († 1302): “Ioannes Papa cum sibi vitae 
spatium per annos plurimos extendi crederet, et hoc etiam coram multis saepe assereret, subito cum nova came-
ra, quam pro se Viterbii circa palatium aedificari fecerat, solus corruit, et inter ligna et lapides collisus, sexta die 
post casum huiusmodi sacramentis Ecclesiasticis operibus perceptis exspirans, in Ecclesia Sancti Laurentii se-
pultus est”, Chronicon Guillelmi de Nangis, ed. Lucas d’Achery, Spicilegium, sive Collectio veterum aliquot 
Scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, olim editum opera et studio D. Lucae d’Achery, ediderunt 
Edm. Martene et L. F. J. de la Barre, Parisius 1723, t. III, p. 44. 

117  “Hic dum quendam librum, ut dicebatur, hereticum et perversum dictaret, subito domus in qua sedebat super 
eum corruit in tantumque concussit, ut infra spacium 5 dierum miserabiliter moreretur, replicans sepius hec ver-
ba vel similia: ‘Quid fiet de libello meo? Quis complebit libellum meum?’”, Sifridi Presbitery de Balnhusi, His-
toria Universalis et Compendium Historiarum, ed. Oswald Holder-EGGER (Scriptores rerum germanicarum, 
vol. XXV), Monumenta Germaniae historica, Hannoverae 1880, p. 708. 

118  IDEM, ibidem. 
119  Não pude consultar a edição latina deste texto, cfr. J. Stevenson (ed.), Chronicon de Lanercost  1201-1346.  

E codice Cottoniano nunc primum typis mandatum, Edinburgi 1839. 
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XXI era médico.120 Como fatos do papado e da sua personalidade encontramos a refe-
rência à suspensão da constituição sobre a eleição do papa e à sua ambição de pro- 
longar a vida, mas, este desejo é associado à sua condição de médico. Também é nova a 
referência a essa talvez insensata construção em Viterbo de uma cúpula sustentada ape-
nas por uma coluna, sendo a ruína do conjunto que causaria a sua morte. É notável o 
ceticismo do cronista que deixa em suspenso saber se tal ocorreu por perfídia, “como al- 
guém afirmou”, ou por acidente. Mas, também não lhe falta alguma ironia para afirmar 
que, apesar de ser médico, não conseguiu curar-se: “...licet medicus, non tamen seipsum 
curavit”,121 sobrevivendo apenas seis dias. 

De fato, em meados do século XIV as descrições tornam-se mais vivazes, trazendo 
imagens que as fontes mais antigas não têm, embora se inspirem nelas. Este fato parece 
dever-se mais à audácia dos historiógrafos que à letra dos documentos e das fontes usa- 
das. Veja-se a crônica de Martinho de Fulda, que também associava a esperança de 
longa vida à arte médica do papa, sem deixar de lembrar a sua inimizade aos dominica-
nos:122 

Cum enim de sua sapientia confideret [cfr. antea: “Hic fuit magnus medicus”], & crede-
ret quod possit longo tempore hac dignitate gaudere, sicuti ipse interdum dicebat, conti-
git ipsum quodam tempore in camera esse, ac quaedam, fulminanda contra Religiosos 
ordinare, & cum haec cogitaret, & de suo statu nimis praesumeret, & risu totus solutus 
seipsum inspiceret, subito divino judicio camera cecedit super caput eius, & sic inter 
ligna & lapides collisus VI. die expiravit, sua intentione frustratus.123 

Aqui o castigo divino abate-se sobre o papa porque pela sua sabedoria acreditava 
que iria ainda gozar da dignidade papal por longo tempo e justamente num momento em 
que vociferava contra os religiosos, certamente, dada a afiliação do autor, os mendican- 
tes de S. Domingos. 

A maldição da morte por acidente, que na mentalidade popular medieval significava 
um castigo divino devido à impossibilidade de o morto preparar o seu trânsito rece- 
bendo os sacramentos, acompanha uma parte das descrições do acidente de 15 ou 16 de 
maio de 1277. As descrições da morte do papa transmitem-nos um fato inquestionável: 
Pedro Julião é vitimado pela derrocada dos aposentos em que se encontrava. Que a sua 
morte é entendida como um castigo divino ressalta da insistência nessa coincidência 
digna de espanto, pois, ao ter sido o único atingido na derrocada, é o escolhido. 

                             
120  Cito na tradução inglesa: “After him in the same year John the Twenty-first was elected, formerly called Peter 

the Spaniard. He sat for eight months and one day, and the seat was vacant for twenty-eight days. Through want 
of attention he altogether destroyed the constitution wich his predecessor had suspended. Expecting greatly to 
prolong his life, for he excelled in skill as a physician, he caused a new vault to be buit at Viterbo, supported by 
a single column. In this [vault] when it fell, wether by treachery, as some say, or by accident, he alone was 
crushed, and, having received the sacraments, he survived for six days; and, albeit he was a physician, he did 
not help himself”, in The chronicle of Lanercost  1272-1346, 2 vol., translated with notes by Herbert Maxwell, 
J. Maclehose and Sons, Glasgow 1913 (reimpr. Llanerch Press, Cribyn 2001), p. 11-12, itálicos meus. 

121  Cit. em H. K. MANN, Lives of the Popes in the Middle Ages, vol. 16: H. K. MANN – J. HOLLNSTEINER, Inno-
cent V. to Honorius IV, 1276-1277, Kegan Paul, London 1902, p. 54, n. 2. 

122  Os dois argumentos fundam-se certamente na última obra de Ptolomeu de Lucca. 
123  Martini de Fulda Chronicon usque ad annum 1379. producta, ed. Johannes Georgius Eccard, Corpus Histori-

cum Medii Aevi sive scriptores res in orbe universo praecipue in Germania, t. I, Apud Jo. Frid. Gletditschii, 
Lipsiae 1723, coll. 1641-1732, cfr. coll. 1715. 
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Giovanni Villani, mercador de Florença (†1348), escreveu umas Istorie Fiorentine 
onde dá notícia de João XXI acentuando o relato de Martinho Polono,124 mas é em outra 
obra, a Cronica, que apresenta o relato fantástico de Berto Forzetti, um marinheiro so-
nâmbulo que na noite da morte do papa tem um sonho em que vê um gigante negro que 
com uma maça fez ruir a coluna que sustentava o teto do compartimento onde se encon-
trava o papa e assim o matou: 

[...] E appreso lui [sc. Papa Adriano V, card. Ottobono Fieschi] del presente mese di Se-
tembre fu eletto papa maestro piero Spagnuolo cardinale, il quale fu chiamato papa 
Giovanni ventesimo primo, e non vivette papa che otto mesi e dì, che dormendo in sua 
camera in Viterbo gli cadde la volta di sopra addosso e morío, e fu soppellito in Viterbo 
a dì 20 de Maggio 1277, e vacò la Chiesa sei mesi. [...]. E nota una grande e vera visio-
ne che avvenne della morte del detto papa a uno nostro Fiorentino mercante della com-
pagnia degli speziali, ch’avea nome Berto Forzetti, della quale è bene da fare menzione. 
Il detto mercantante aveo uno vizio naturale di diversa fantasia, che sorvente fra sonno 
dormendo si levava in suo letto a sedere, e parlava diverse meraviglie; e più ancora che 
essendo da’ desti ch’eranno con lui domandato di quello ch’egli parlava, rispondea a 
proposito, e tuttavia dormia. Avvenne, che la note che morío il detto papa, essendo il 
detto in nave in alto pelago, e andava in Acri, si levò a gridò: omè, omè.  
E’ compagni si destarono, e domandarlo ch’egli avesse: rispuose: io veggio uno gran-
dissimo uomo nero con una grande mazza in mano, e vuole abbattere una colonna, in 
su che è una volta. E poco stante rigridò, e disse: egli l’ha abbattuta, ed è morto: fu 
domandato: chi? rispuose il papa. I detti suoi compagni misono in iscritta le parole, e la 
notte; e giunti loro in Acri, poco tempo [p. 223] sppresso vi vennonno le novele della 
morte del detto papa, che appunto in quela note avvenne. E io scrittore ebbi di ciò testi-
monianza da quelli mercatanti ch’erano presenti col detto in su la detta nave, e udirono 
il deto Berto; i quali erano uomini di grande autorità e degni di fede, e la fama di ciò fu 
per tutta la città nostra. [...].125 

Descontada a contração narrativa do tempo (com a morte a ocorrer no momento da 
derrocada e não seis dias depois, como é habitual as fontes referirem, para além de a 
notícia ter chegado demasiado depressa a Acre) não é clara a intenção de Villani ao 
inserir este relato: se pretende suspeitar de uma espécie de atentado (e já não seria o 
único a sugeri-lo) ou se vê no “homem negro” o instrumento de uma punição divina por 
algo que o papa houvesse cometido. A versificação da Cronica por Antonio Pucci (sé- 
culo XIV) não é mais explícita, embora termine o relato dizendo que aquelas palavras 
de Berto foi Deus que lhas fez dizer,126 o que parece indicar que no seu entender a der-
rocada tem alguma intervenção divina. Este relato, que seria também citado por alguns 
historiadores pontifícios, acentua a componente fantástica nos relatos da morte do papa 
e o quanto esta afetou a imaginação dos homens do seu tempo. 

Lendo os textos encontramos notória divergência na interpretação da derrocada: 
acidente inesperado, hipotética maquinação humana, ou castigo divino. Algumas descri- 

                             
124  Giovanni Villani, Istorie Fiorentine, ed. L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, Mediolani 1726, t. 

XIII, col. 267. 
125  Cronica di Giovanni Villani a miglior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a penna, 2 vol, Per il Magheri, Firenze 

1823, vol. II, Lib. VII, cap.50: “Della morte di papa Gregorio, e di tre altri papi appreso”, p. 222-223. 
126  Cfr. Centiloquio di Antonio Pucci che contiene la Cronica di Giovanni Villani in terza rima, p. 1-269 do vol.: 

Delle poesie di Antonio Pucci celebre versificatore fiorentino del MCCC. E prima della Cronica di Giovanni 
Villani ridotta in terza rima, pubblicate, e di osservazioni accresciute da Fr. Ildefonso di San Luigi (Delizie de-
gli eruditi Toscani, vol. 3), Per Gaet. Cambiagi, Firenze 1772, p. 229-230. 
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ções partilham a primeira possibilidade, nomeadamente as que realçam que, nos dias em 
que ainda sobreviveu, o papa recebeu os sacramentos canônicos, preparando-se assim 
convenientemente para a morte. Mas, é para a última interpretação que aponta a genera- 
lidade dos relatos citados (mesmo alguns dos que dão aquela ressalva), embora com 
variantes e divergências mais ou menos coloridas. São várias as razões apontadas: desde 
a jactância do papa, até à inconsiderada atenção dada às ciências, passando pelo despre- 
zo pelos dominicanos, ou por ter confirmado a suspensão da constituição gregoriana 
para a eleição papal,127 e mesmo pelo envolvimento nas condenações universitárias. 
Ninguém parece querer ver a morte como um acidente natural, o que, como disse Gary 
Radke com humor, ilibou os construtores viterbienses de responsabilidades perante a 
história.128 

Sem descurar os indícios fatuais, as descrições dos cronistas também merecem uma 
análise no domínio das formas simbólicas e das mentalidades. Encontramos nelas al-
guns elementos sublinhados com mais ou menos fantasia, nomeadamente a ciência do 
papa e a convicção científica que teria manifestado publicamente de ainda poder esperar 
uma vida prolongada. 

Embora não tenha sido ainda localizado qualquer documento coevo de Pedro Julião 
que ateste a ciência em que era perito e se escreveu de fato alguma obra, diversos teste-
munhos anteriores e posteriores à eleição papal atestam a sua sabedoria. Os curtos rela-
tos sobre o papado e morte de João XXI mostram a viva impressão que causou nos res-
pectivos autores a personalidade complexa e variamente avaliada deste homem, prove-
niente de um longínquo país e que parecia ter um gosto particular pelo saber. Encon-
tram-se aí alguns traços constantes do papado de João XXI, que protegeu os estudiosos 
e por isso pôde ter partilhado as preocupações e as discussões que os grandes cientistas 
da cúria tinham em torno da então premente questão do prolongamento da vida e do 
retardamento da velhice. 

A progressiva efabulação da descrição da morte do papa, onde se conjugam admi- 
ração e crítica, por vezes não disfarçada, sublinham o espanto que suscitou entre os seus 
contemporâneos. Também por essa razão o papado de João XXI deve ser reavaliado por 
si mesmo, independentemente de outros condicionalismos, nomeadamente relacionados 
com a sua vida precedente. Só assim será possível destacar a intrínseca e inquestionável 
importância do seu papado, tantas vezes diminuído pelos juízos dos cronistas antigos, 
repetidos pela historiografia moderna e contemporânea. 

                             
127  Cfr.: “Qui papa constitucionem de cohercione cardinalium propter summi pontificis electionem in concilio 

Lugdunensi promulgatam penitus cassavit”, acrescento no ms. Berlin, SB-PK, Lat. qu. 70 (do séc. XIV) que 
contém o Cronicon pontificum et imperatorum [c. 1278] de Martinho Polonês, cfr. Martini Oppaviensis, Croni-
con pontificum et imperatorum, ed. L. Weiland, ed. cit., p. 443. 

128  “Luckily for the Viterbese, both local and papal chroniclers placed more blame on John’s false pride than on 
the faulty construction”, G.M. Radke, Viterbo. Profile of a Thirteenth-Century Papal Palace, op. cit., p. 23. 
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15 

O médico, teólogo e tradutor 
Afonso de Dinis de Lisboa (†1352) 

 

Mestre em Artes, Medicina e Teologia na Universidade de Paris, Afonso de Dinis de 
Lisboa (Alphonsus Dionisii de Ulixbona) mereceu já o título de “erudito universal”.1 
Comentador da obra médica de Avicena, perito em astronomia médica, tradutor e admi-
rador de Averróis, versado na obra de Aristóteles, por fim comentador de Pedro Lom-
bardo, dele apenas sobreviveram traduções do árabe, que realizou com ajuda de intér-
prete e uma ou outra opinião registrada por um seu estimado contemporâneo.2 

Alguns momentos do percurso biográfico, acadêmico e eclesiástico de Afonso são 
relativamente bem conhecidos, sobretudo a partir de janeiro de 1331 quando o chan- 
celer da Universidade de Paris, solicitado por um Mestre de Medicina, lhe concede, a 
pedido do rei Afonso IV de Portugal, a licença em medicina. Este gesto desencadeia 
uma crise sem precedentes na Universidade pois os mestres de Medicina argumentam 
que o chanceler exorbitou as suas funções e Afonso, então bacharel em Medicina e já 
mestre em Artes, quebrou o juramento prestado perante a Universidade de respeitar os 
seus estatutos e privilégios. A longa e áspera controvérsia colocou durante dois anos 
os mestres da Faculdade de Medicina contra o chanceler da Universidade, o mestre 
Pedro de Capite Stagno e Afonso, mas seria resolvida quando o bispo de Paris, man-
dado pelo papa João XXII, confirmou em abril de 1332 a licença de Afonso em Medi-
cina teórica e prática.3 Os documentos do conflito permitem-nos saber algo mais do 
seu percurso acadêmico.4 Em 1229-30, seguramente depois de ter cursado Artes e já 
estudante avançado em Medicina, Afonso vive com dois colegas na Grande Rua, S. 
Jacques, entre os colégios de Marmoutier e de Chollets.5 É então que nos primeiros 
dias de janeiro de 1331 um doutor desta Faculdade, Pedro de Capite Stagno, a pedido 
do rei Afonso IV de Portugal apresenta Afonso Dinis ao chanceler da igreja de Paris 

                             
1  E. BIRKENMAJER, Études d’histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Age, Wroclaw – Warszawa – 

Kraków 1970, p. 143, sobre Dinis cfr. também as p. 143, 232, 293-4 (n. 4), 370, 488. 
2  Cfr. D. JACQUART, Supplément au Dictionnaire biographique des médecins de Ernest Wickersheimer, Librairie 

Droz, Genève 1979, p. 16-17; Luís de MATOS, Les portugais à l’Université de Paris, entre 1500-1550 (Univer-
sitatis Conimbrigensis studia ac regesta), Universidade de Coimbra, Coimbra 1950, p. 2, n. 1; J.M. Cruz PON-
TES, “Afonso Dinis de Lisboa”, in Dicionário de História da Igreja em Portugal, Lisboa 1981, vol. I, p. 54-56; 
Idem, “Afonso Dinis de Lisboa”, in Logos, Lisboa 1992, vol. V, col. 728-9; J.F. MEIRINHOS, “Alphonsus Dio-
nisii de Ulixbona”, in Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi, Firenze 2000, vol. I, fasc. 2, p. 186-187. 

3  Documentos publicados no Chartularium Universitatis Parisiensis e parcialmente por Sousa COSTA. 
4  Cfr. Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. Denifle – E. Chatelain, 4 vol., Paris 1889-1894, vol. II, p. 

349, 352-399, 558, 669 (doc. 918, 921-943, 1098, Ap. II); cfr. sub indicem p. 753); Jean XXII (1316-1334), 
Lettres communes, ed. G. Mollat et al., vol. 16, Paris 1904-1947, doc. 52724, 56062-3, 56631; A.D. de Sousa 
COSTA, “Mestre Afonso Dinis, médico e secretário de D. Afonso VI, professor na Universidade de Paris”, Itine-
rarium, 3 (1957) 370-417, 491-607; W.J. COURTENAY, Parisian Scholars in the Early Fourteenth Century. A 
Social Portrait, Cambridge University Press, Cambridge 1999, p. 66, 99, 130-131, 220. 

5  COURTENAY, cit., p. 130-131, 220. 
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para lhe ser atribuída a licença em Medicina. Após ouvir alguns mestres, o chanceler 
atribui-lhe a licença em Medicina teórica e prática, o que desencadeará a reação do 
procurador e da maioria dos mestres da Faculdade de Medicina que desaprovam o 
procedimento do chanceler, do apresentante e do candidato, com base nos estatutos e 
privilégios da Universidade, que apenas previam a atribuição de licença de dois em 
dois anos e após o candidato ser examinado na sua idoneidade e conhecimentos por 
todos os mestres da Faculdade. Após apelo de ambas as partes para o Papa, o conflito 
seria sanado em documento do bispo de Paris datado de 10 de abril de 1332, com a 
confirmação da licença já atribuída a Afonso de Dinis em medicina prática e teórica. 
Entretanto, era mencionado em documento papal de março de 1332 com as funções de 
médico e secretário de Afonso IV, sendo que em outros locais é em simultâneo men-
cionado como médico de sua filha Maria, esposa do rei Afonso XI de Castela. Após a 
solução da contenda e durante alguns anos o percurso de Afonso de Dinis afasta-se de 
Paris, embora seja quase certo que não ocupou as funções correspondentes aos diver-
sos benefícios eclesiásticos com que o papa, a sua solicitação ou do rei, o vai cumula-
do em Portugal. Sendo filho ilegítimo, solicita aos papas omissão dessa condição, 
obtendo de Clemente VI dispensa que, a pedido de Afonso IV, lhe permite ascender à 
condição de bispo e de arcebispo,6 o que confirma a alta proteção de que beneficiou 
ao longo da sua vida, certamente por pertencer à família real. 

A sua obra é conhecida de modo mais fragmentário. São as seguintes as obras co-
nhecidas: 

• Commentaria in magistrum Sententiarum. Não é certo se se trata de uma obra per-
dida ou de simples comentário oral. De qualquer modo o comentário é citado por 
Alphonsus Vargas de Toledo na sua Lectura super IV Libros Sententiarum (ed. Ve-
netiis 1490, ff. h6va-h7ra); 

• “De Aegidii de Tebaldis translatione Ptolomaei Quadripartiti”. O manuscrito a 
partir do qual esta obra era conhecida não está localizado desde 1898;7 

• Opusculum de astrologia. Manuscrito assinalado no século XIX;8 J. Domínguez 
Bordona em 1952 p. 23-4 dá o Ms. como não localizado e acrescescenta: “En el su-
puesto de que no hayan desaparecido absolutamente, se ignora el paradero de los 
siguientes [manuscritos], que llegó a ver Villanueva: [...] Otro tratado de Astrono- 

                             
6  Sousa COSTA, doc. XXV-XXVI, p. 564-8; Sobre a carreira eclesiástica de Afonso cfr. Silva Leal, “Catalogo dos 

bispos da Idanha e Guarda”, Collecção dos documentos e memorias da Academia real da historia portuguesa, 
Lisboa 1722; Francisco da Fonseca, Evora gloriosa, Roma 1728, p. 282; Antonio Caetano de Sousa, Historia 
Genealogica da casa Real Portuguesa, Lisboa 1735, vol. I, p. 361; Idem, Provas da Historia Genealogica, Lis-
boa 1739, vol. I, p. 258; José Osório da G. e Castro, Diocese e Districto da Guarda, Porto 1902, p. 413; Fortu-
nato de Almeida, Historia da Igreja, em Portugal, Coimbra 1910, vol. II, p. 553, 563. 

7  Trata-se do manuscrito Roma, Manoscritti da D. Baldassare Boncompagni, 307 [s. XIV] ff. 227rb-234 (olim, 
ms. de Petro Girometi, nr. 21), inc. Egidius de Theobaldis parmensis in prologo huius sue translationis latine, 
após crítica à tradução de Theobaldi refere um pouco mais à frente: “…ea propterea ego Alfonsus Dyonisius de 
ulixbona yspanus medicus et clericus illustrissimi principis domini Alfonsi Portugaliae et Algarbii regis illus-
tris...” (f. 227va), cit. por E. Narducci, Catalogo di manoscritti ora posseduti da D. Baldassare Boncompagni, 2 
vol., Roma 1862, n  313 [reimpr. Roma 1892, p. 180, n  307]; Catalogo della biblioteca Boncompagni, vendite 
dal 17 gennaio al 12 febbraio, 6 vol., Roma 1898, referido no vol. I, nr. 268; cfr. G. Beaujouan, La science en 
Espagne aux XIVe et XVe siècles Paris 1967, p. 8 (n. 14) [reimpr. in Id. Science médiévale d’Espagne et 
d’Alentour Aldershot 1992]; Id. L’astronomie dans la péninsule ibérique à la fin du Moyen Age, em Agrupa-
mento de estudo de cartografia antiga, Lisboa 1969, vol. XXIV, p. 8 (reimpr. em: Idem, Science médiévale, cit.; 
também na Revista da Universidade de Coimbra 24 (1969) 13-32). 

8  Cfr. J. Villanueva, Viage literario á las iglesias de España. Le publica con algunas observaciones Don Joaquin 
Lorenzo Villanueva, 22 vol., Madrid 1803-1852, vol. XX, p. 125. 
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mía en latin e catalan fechado en 1334 y del que parece ser autor Alfonso Dionis, 
clérigo y médico de Don Alfonso de Portugal”;9 

• De nativitatibus. Tradução, de que apenas sobrevive a parte final no manuscrito 
Paris, BNF, lat. 7316A, f. 180r;10 

• Tractatus Averoys “De separatione primi principii”. Apresentado como tradução 
de um curto texto de Averróis, realizada com o auxílio de um intérprete, Afonso de 
Toledo, inclui de sua autoria o prefácio, o epílogo e uma nota interpretativa.11 
Apesar de umas Quaestiones quodlibetales lhe serem por vezes atribuídas,12 refira-

se que Afonso Dinis deve ser distinguido do franciscano Afonso de Portugal que foi 
proprietário e não autor do manuscrito onde se encontram umas questões que são, aliás, 
de Guilherme de Ockham. De fato, nos ff. 136-14113 do códice Oxford, Merton College 
106 encontram-se umas Quaestiones quodlibetales que chegaram a ser atribuídas, por 
erro, a Afonso Dinis devido ao colofon do f. 141vb (olim 257vb). Lê-se aí “Scriptum 
venerabilis Inceptoris Ochan super quatuor libros Sententiarum cum quolibetis, fratris 
Alfonsi de Portugalia provincie Sancti Iacobi ordinis fratrum minorum”. Ora, o que aqui 
se diz (se colocarmos uma pausa entre quolibetis e fratris, é que as questões são de 
Ockham, mas que o proprietário do manuscrito (e não autor dos quodlibeta) é Afonso 
de Portugal.14 Wey afirma mesmo que este Afonso não foi o colega de Alfonsus Var-
gas,15 e acrescenta “Alfonsus noster erat frater Ordinis Minorum provinciae S. Iacobi 
Compostellae, quae provincia tunc temporis Portugaliam amplectebatur. Alfonsus vero, 
qui Alfonsi de Vargas fuit socius an. 1346 episcopus factus est an. 1352 obiit, nec frater 

                             
9  J. Domínguez Bordona, El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus. Noticia para su estudio y catá-

logo de los manuscritos que de dicha procedencia se conservan Tarragona 1952, p. 23-24. 
10  O frag. está editado em L. Thorndike, “Notes on Some Astronomical, Astrological and Mathematical Manus- 

cripts of the Bibliothèque Nationale, Paris”, Journal of the Warburg and Courtland Institute 20, 1957, 112-172, 
cfr. p. 136-137, transcrito abaixo na totalidade. 

11  Conhece-se apenas um manuscrito: Oxford, Bodleian Library, Digby 236, ff. 190r-194r; edição do texto latino e 
tradução inglesa em C. Steel – G. Guldentops, An Unknown Treatise of Averroes Against the Avicennians on the 
First Cause. Edition and Translation, Recherches de Théologie ancienne et médiévale, 64 (1997) 86-135, cfr. p. 
94-134 

12  Avelino de Jesus da COSTA, “Geórgicas de Virgílio (fragmentos portugueses do século XI”, Humanitas n.s., 4-5 
(1956) [agora em ID, Estudos de cronologia, diplomática paleografia e histórico-linguísticos, Sociedade Portu-
guesa de estudos Medievais, Porto 1992, p. 124, repetido depois por A.A. NASCIMENTO, “O livro de teologia: 
gênese de uma estrutura e estruturação de uma ciência”, Didaskalia, 25 (1995) 235-255 (cfr. p. 253); J.G. FREI-
RE, Oração de Sapiência. O latim medieval em Portugal  Língua e literatura, Universidade de Coimbra, Coim-
bra 1995, p. 35-36; e ainda por M.S. CARVALHO, “Dois casos de translação da filosofia de expressão árabe no 
Portugal medieval: João de Sevilha e de Lima e Afonso Dinis de Lisboa (no segundo centenário de Averróis)”, 
Humanística e Teologia, 20 (1999) 259-271, cfr. p. 263-271. 

13  Estes fólios têm a numeração medieval 252-257, o que significa que se perdeu a parte entre os ff. 141 e 152, 
como parece ser atestado pela tábua que se encontra no f. 135ra-b. 

14  Cfr. J.S. WEY (cura), Guillelmi de Ockham Opera Theologica IX Quodlibeta septem St. Bonaventure 1980, p. 
17*-19*, onde se descrevem as partes com textos de Ockham e se defende, na p. 18*, que o códice é constituído 
por duas partes distintas: a) ff. 14ra-134vb por várias mãos, b) ff. 135ra-257va por uma única mão ânglica que 
não se encontra na outra parte, contém obra de Ockham, desde o Quodlibet II 1. 18 até ao final do Quodibet III 
(edição do texto nas p. 189-291 do mesmo volume). Pelas subscrições dos ff. 255ra e 257va a cópia da parte b) 
parece ser de Michael Dawney e Robertus Colman. O códice foi comprado (adquisitus est) na íntegra por Al-
fonsus de Portugalia e depois por W. Duffield e por fim pelo Merton College. Sobre o manuscrito conferir ainda 
as descrições de H. COXE, Catalogus codicum manuscriptorum qui in Collegis Aulisque Oxoniensibus hodie 
adservantur, Oxoniae 1852, I p. 51; F.M. POWICKE, The Medieval Books of Merton College, Oxford 1931, p. 
197-198, n. 926. 

15  Remetendo para F.M. POWICKE, The Medieval Books, cit. 
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Ordinis Minorum usquam dictus est. Alfonsus autem noster probabiliter Oxoniam ad 
curriculum studiorum sequendum missus erat”.16 

É provável que Afonso tivesse escrito outras obras, nomeadamente comentários, ou 
mesmo questões disputadas no âmbito das suas funções escolásticas. Em março de 
1330, enquanto bacharel licenciando em Medicina Afonso de Dinis leciona em Paris o 
Canon de Avicena, obra central do curriculum da Faculdade de Medicina,17 comentando 
a fen quarta da parte I,18 sobre os modos gerais de medicação, leitura ou comentário 
cujo texto é desconhecido. 

Os textos que conhecemos são efetivamente traduções. Na subscrição final da tra-
dução de um opúsculo de astronomia médica sobre a harmonização da hora da concep-
ção e do nascimento,19 Afonso indica-nos que a compôs e corrigiu, segundo Guy Beau-
jouan com a ajuda de um intérprete, em Sevilha entre 11 e 15 de março 1334. É este o 
texto conhecido e que Thorndike editou: 

[...] per 15 et exiens erunt hore et si fuerit luna tempore casus inter ascendens et septi-
mam scilicet sub terra addas has horas super menses et dies horas et minuta tempore ad 
quod equastis solem et lunam et ad tempus proveniens equa iterum solem et lunam et 
quod provenit de vero loco lune est verus locus gradus ascendentis hora nativitatis. Et 
iste est verus locus sine dúbio aliquo. Et si luna fuerit inter septimam et ascendens super 
terram, minue has horas predictas a tempore ad quod equastis solem et lunam et ad resi-
duum equa iterum lunam et proveniens erit ascendens ad punctum nativitatis sine dúbio. 
Et si volueris verificare plus horas nativitatis, respice differentiam inter ascendens nati-
vitatis custodi et ascendens casus spermatis cum gradibus ascensionum equinoctialis et 
divide eam per gradus hore noctis illius vel diei illius nativitatis et quod provenerit erunt 
hore et respice si fuerit ascendens custodie aut ascendens verum. Addas has horas super 
horas nativitatis et, si fuerit post ascendens custodie, minue et quod provenerit de horis 
post additionem vel diminutionem erunt hore vere nativitatis sine aliquo dubio. Explicit. 
// Scias quod tabule more sunt edite ad ascensionem solis id est ad principium. Et si ta-
bule nostre sunt ad meridiem succe (Lucce?) addas super horas remanentes post diminu-
tionem horarum de tempore nativitatis mediam diem de tempore casus spermatis et su-
per hoc equa et extrahe ascendens ad tempus casus spermatis. Explicit hoc opusculum 
translatum et perfectum et correctum 15a die Marcii licet fuisset incoatum (180rb) 11a 
die anno domini 1334° apud civitatem Hyspalensem per Magistrum Alfonsum Dyonisíi 
clericum et medicum illustrissimi principis domini Alfonsi regis Portugalie et filie sue 
domine Marie Castelle et Legionis regine. Et nota quod non curavit translator de ornatu 
verborum sed de proprietate verborum interpretis malens iuxta doctrinam et exemplum 
Boetii in De scholastica disciplina [ed. O. Weijers, p. 98] fide translatione deservire 
quam temeritatis arrogantia reprehendi. Explicit.20 

                             
16  J.S. WEY (cura), Guillelmi de Ockham Opera Theologica, vol. IX Quodlibeta septem, cit., p. 19*. 
17  Sobre a organização do ensino da medicina na Universidade de Paris na primeira metade do século XIV cfr. C. 

O’BOYLE, The Art of Medicine. Medical Teaching at the University of Paris, 1250-1400 (Education and Society 
in the Middle Ages and Renaissance, 9), E.J. Brill, Leiden 1998, cap. 1, p. 9-32 (sobre Afonso Dinis cfr. p. 52, 
70, 77, 78). 

18  Cfr. “Dominus Alfunsus de Hyspania, baccalarius, incepit legere Fen quartam 1 Can<onis> Avicenne. 
MCCCXXIX, 2 die Martii [datação galicana, corresponde a 1330]”, doc. parcialmente publicado em CUP II, # 
918, p. 349, também cit. em Sousa COSTA, p, 381. 

19  Cfr. G. BEAUJOUAN, La science en Espagne, cit., p. 7-8, que no final da n. 12 (p. 8) diz tratar-se dos “ canons de 
la table de l’animodar”. 

20  Cfr. ms. Paris, BNF, lat. 7316A [séc. XIV], f. 180ra-b, fragmento editado em L. Thorndike, “Notes on Some 
Astronomical, Astrological and Mathematical Manuscripts of the Bibliothèque Nationale, Paris”, Journal of the 
Warburg and Courtland Institutes, 20 (1957) 112-172, cfr. p. 136-137. Segundo Thorndike a mão deste fólio é 
idêntica à do anterior, mas a 2 colunas e já não a 3. O texto começa “in the midst of a discussion of the relation 
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Deve ser também por esta época que realiza, talvez a pedido do rei seu protetor, um 
relatório sobre a tradução do Quadripatitum de Ptolomeu por Egídio Thebaldo.21 Tam-
bém este texto se perdeu mas foi sugerido que Afonso poderá ser o autor de algumas 
anotações marginais no manuscrito Paris, Bibl. Nat., lat. 16653, que contém o Quadri-
partitum de Ptolomeu com o comentário de Haly.22 

É provavelmente em Valladolid, e de novo com a ajuda de um intérprete, judeu 
convertido e arabófono, que realiza a tradução de um opúsculo de Averróis23 cujo origi-
nal árabe se desconhece: o De separatione primi principi ou Tractatus Averoys contra 
aliquos Avicennistas ad probandum primimnecesse esse, para o qual escreveu um pre-
fácio e um posfácio, para além de um breve excurso,24 que nos permitem apreender algo 
do seu posicionamento filosófico. Não temos elementos suficientes para delinear o mo-
mento e grau da adesão de Afonso ao averroísmo da primeira metade do século XIV 
que então animava em Paris autores como João de Jandun (a cujas lições poderia mes-
mo ter assistido) e Marsílio de Pádua, também Dante ou Mateus de Gubbio em Itália, ou 
em Lisboa o espectral Tomás Escoto, censurado por Álvaro Pais no Colírio da fé contra 
os hereges. 

A reduzida difusão do opúsculo traduzido por Afonso Dinis (que subsistiu num úni- 
co manuscrito, não sendo conhecida qualquer citação da obra) não lhe retira interesse. 
Desde logo pelo seu alcance polêmico: é um tratado “contra alguns avicenistas, para pro- 
var que o primeiro ser necessário, isto é, o primeiro princípio, ou seja, Deus, existe sepa- 
rado da matéria, isto é, subsiste por si mesmo”. Averróis defende que o argumento de 
Avicena, assente na diferença do ser e na consideração do primeiro princípio a partir do 
“ser enquanto ser”, está errado e prefere a via física de Aristóteles (Física, VIII 10; 
266a10-b6) que, através da consideração do movimento, mostra a necessidade de um 
primeiro motor, o que tem implicações epistemológicas quanto à relação e ordem entre as 
ciências, porque pressupõe que “a ciência divina colhe da física os princípios do ser” (p.  
96). Esta opção metodológica pela via da física, buscando a verdade pela razão natural, 
que assim guarda a sua própria autonomia filosófica e epistemológica é, de certa forma, 
um dos aspectos que caracterizam o chamado “averroísmo latino” naquela vertente que dá 
preferência à natureza e à razão, relativamente ao divino e à religião, e justifica também a 
admiração de Afonso por Averróis, que descreve como “soleníssimo amante da verdade 
da física, eminente e singular emulador da filosofia de Aristóteles” (p. 130), para além de 
o elogiar, através de uma citação de Sêneca, enquanto filósofo empenhado no governo da 
cidade e que, apesar da intriga cortesã que o levara ao banimento cívico, depois “estatuiu e 
publicou leis civis segundo os princípios da filosofia, que ainda hoje governam os Sarra-
cenos” (p. 134). Averróis é o filósofo nobre, que se distingue dos maus filósofos que adu-
                             

between the time of conception (casus spermatis) and of birth”;  nas p. 133-138 Thorndike dá uma descrição com-
pleta do ms. e não menciona continuidade com outro texto], reproduzindo a totalidade do texto do f. 180ra-b. 

21  Cfr. Beaujouan, L’astronomie, p. 8 
22  Cfr. Birkenmajer, Études, p. 232, depois de referir que o manuscrito contém o Quadripartitum de Ptolomeu com o 

comentário de Haly, na tradução de Tebaldo, com abundantes glosas de Pedro de Limoges, acrescenta na n. 56: 
“Plus tard il a été annoté aussi, ici et lá, par maître Alphonse de Lisbonne qui mourut en 1352” remete depois para 
os seus Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, Münster 1922, p. 17 [reed. 
nos mesmos Études] e para o seu livro sobre a Biblionomie de Ricardo de Fournival, p. 30, n. 2. 

23  Assinalado pela primeira vez por A. BIRKENMAJER. Der Brief der Pariser Aristenfakultät über den Tod des hl. 
Thomas von Aquino, BGPM 20/5, Münster 1922, p. 17 [reimpr. in.: Studia copernicana 1 (1970) p. 293]. 

24  Estes paratextos diretamente atribuíveis a Afonso estão traduzidos em M.S. CARVALHO, “Dois casos de transla-
ção da filosofia de expressão árabe no Portugal medieval”, cit., cfr. p. 263-71, agora também em IDEM, O pro-
blema da habitação. Estudos de (História da) Filosofia, Ed. Colibri, Lisboa 2002, p. 128-136. 
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lam o rei, o que faz pressentir apreço pela “vida filosófica” em sociedade, outras das posi-
ções caracterizadoras do “averroísmo”, que tinha a sua realização mais perfeita na felici-
dade suprema, ou sabedoria, que é a atualização do intelecto pela conjun- 
ção com a causa primeira, mas quanto a estes aspectos Afonso nada nos diz. No prefácio 
mostrara amplo conhecimento das obras de Averróis, pois aduz diversos lugares paralelos 
para sustentar a autenticidade do opúsculo. No dizer dos editores a qualidade da tradução 
latina é pobre (p. 89), mas deve-se dizer que Afonso não deixa de ser um tradutor escrupu- 
loso quando numa breve nota compara a sua tradução de um excerto da Física de Aristó- 
teles, com as duas outras traduções já existentes em latim (p. 100). 

Foi também conjeturado que este interesse por Averróis poderia apontar para Afon- 
so de Dinis como de algum modo associado à tradução para latim ou pelo menos pela 
difusão em Itália de um outro opúsculo do filósofo de Córdova, o De animae beatitu- 
dine, sobre a felicidade da alma.25 É hipótese é sedutora e faria de Afonso um Averroísta 
ainda mais ativo, mas, trata-se de uma conjectura a precisar de desenvolvimento. 

Depois de realizadas estas traduções na Península Ibérica, as ambições de ascensão 
na hierarquia eclesiástica poderão estar na origem do regresso de Afonso a Paris, agora 
para estudar Teologia. De fato, freqüenta de novo a Universidade entre 1342 e 1345 e 
neste ano, como bacharel sentenciário, lecionou e comentou o livro das Sentenças de 
Pedro Lombardo,26 mas cujo texto não é conhecido,27 apesar de Nicolau Antônio lhe 
atribuir taxativamente a redação do comentário.28 Em vários documentos é referido 
como leitor ou mestre sentenciário em Paris: “Parisiis Sententias actu legens”.29 E na 
bula de 9 de janeiro de 1246 em que Clemente VI o nomeia bispo da Guarda é referido 
como “in sacra Theologia Magistrum”.30 Afonso Vargas de Toledo, que na mesma altu-
ra comentava essa mesma obra do Lombardo, cita-o sete vezes no seu Comentário do I 
livro das Sentenças,31 mas que não são suficientes para verificar em que medida o 
“averroísmo” de Afonso de Lisboa afetava a sua teologia. 

Em 1345 Afonso é designado bispo da Guarda, o que parece colocar um fim na sua 
carreira universitária. No ano seguinte é transferido para o importante bispado de Évora. 
A morte de Afonso é certamente pouco anterior a 3 de outubro de 1352, data da nomea- 
ção do seu sucessor em Évora. 

                             
25  Cfr. C. STEEL em Averroès, La beatitude de l’âme, ed., trad. et études par M. Geoffroy et C. Steel (Sic et non), 

Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 2001, p. 90-91, 127-128. 
26  CUP, II, doc. 1098, p. 558 doc. resumido; Sousa COSTA, doc. XXV, p. 564. Sobre a leitura das Sentenças pelos 

bacharéis na Universidade de Paris, cfr. os Estatutos de 1390 (CUP II, 697, nr. 5). 
27  Cfr. F. STEGMÜLLER, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri Lombardi, Würzburg 1947, vol. II, p. 

35: sub vocem: “Alphonsus [Dionysii] de Ulispona [De Portugal] / 1345 legit sententias Parisiis; 1346 episc. 
Idamensis, postea episc. Eborensis; obiit 1352. Affertur ab Alfonso Varga Toletano. J. Kürzinger, Alfonsus 
Vargas Toletanus 1930, 96”. 

28  “scripsisseque Interpretationem seu expositionem, ut mos ferebat huius temporis, Magistri Sententiarum” (p. 
161) e no índice “A. de L. Sententiarum libros exposuit” (p. 423), Nicolaus Antonius, Bibliotheca Hispana ve-
tus sive Hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti aevo ad annum Christi MD floruerunt, 2 vol., ed. Francis-
co Perezio Bayerio, Madrid 1788, citações no vol. II. 

29  Sousa Costa, doc. XXV, p. 564. 
30  Sousa Costa, doc. XXVIII, p. 569. 
31  Alphonsus Vargas Toletanus, Lectura super primo Sententiarum Venetiis 1490, ff. 44, 53, 57-58, 70-71 (obra 

reimpressa em New York 1952); Cfr. J. Kürzinger, Alfonsus Vargas Toletanus und seine theologische Einlei-
tungslehre. Ein Beitrag zur Geschichte der Scholastik im 14. Jahrhundert (BzGPhTM, XXI, 5/6), Aschendorf, 
Münster 1930, p. 95-96. 
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