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Resumo: 
Este artigo tem por objetivo construir uma breve análise acerca da fundação da 
Ordem dos Frades Menores (OFM), durante a primeira geração dos frades 
seguidores de Francisco de Assis, abordando o Testamento (1226) de autoria dedicada 
ao fundador da OFM. Esta fonte testamentária é reconhecida pelo teor 
contestatório que demonstra a reivindicação pela manutenção do ideal de pobreza 
por parte do assisense; e por vezes, o escrito foi considerado de teor crítico ao 
projeto de institucionalização da Ordem. A este respeito, entendemos que tenha 
havido mais contestações do que resistências. Portanto, este artigo aborda por meio 
de uma concepção interpretativa plural, como Francisco de Assis se utilizou de 
‘táticas’ quando envolvido na formulação do modo de vida direcionado à Ordem.  
Palavras-chave:  
Frades; Francisco; Testamento. 
 
Abstract: 
This article aims to build a brief analysis about the founding of the Order of Friars 
Minor (OFM) during the first generation of followers friars Francis of Assisi, 
addressing the Testament (1226) authorship dedicated to the founder of OFM. This 
testamentary source recognized by contestatory content that demonstrating the 
demand for maintaining the ideal of poverty by the founder and many historical 
aspects refer its formulation to be contrary group’s institutionalization. In the sense, 
we understand that there have been more challenges than resistance. Therefore, this 
article will address through a plural interpretative conception, as Francis of Assisi 
was used to ‘tactics’ when involved in way of life formulation directed to the Order. 
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1. Introdução 
 
 

Tratar sobre a Ordem dos Frades Menores (OFM) predispõe se à Francisco de 
Assis e às explicações correntes em fontes, historiografias e biografias acerca do 
mesmo enquanto fundador; e por isso, é fundamental recorrer ao Testamento (1226) 
de autoria dedicada a ele para ponderar sobre o caso. Assim, é imperativo justificar o 
que se fará neste artigo que justificará o uso do Testamento de Francisco como 
critério de demasiada importância no processo legitimador da OFM. 

 
Para esta finalidade, compreendo o Testamento como um recurso retórico que 

não se diferencia tanto assim da Regra Bulada de 1223 (RB). Assim, pretendemos 
partir do raciocínio em que a RB e o Testamento são uma unidade se observados e 
comparados seus discursos no sentido jurídico, porque ambos são produtos 
derivados da espiritualidade medieval e das demandas dos pontífices desse tempo, 
com isso, embora Francisco de Assis entendesse a prática da pobreza um tanto 
diferente, era muito próximo a eles. Esta intercessão se confirma ao refutar a ideia 
de que uma extrema renúncia aos bens materiais só foi posteriormente fixada em 
1228 na obra de Tomás de Celano4, a primeira hagiografia sobre Francisco de Assis 
(1C)5 na qual o aborda como a pobreza em pessoa (Aguiar, 2010: 88; 115; Carvalho, 
2011: 15).  

 
 Nesse sentido, nos parágrafos seguintes, o que propomos é uma análise 

epistemológica da fundação da OFM, considerando esses princípios de 
interpretação a respeito do Testamento que resulta das relações anteriores entre os 
frades e clérigos. Portanto, os excertos deste documento deverão contemplar uma 
concepção interpretativa plural, e assim, demonstrar como o assisense mesmo 
dentro da moral do século XIII, tinha maneiras distintas de pensar e agir. Contudo, 
ao abranger os aspectos contestatório presente neste escrito sobre a pobreza, não 
necessariamente enveredaremos, através deste, numa busca por demonstrar uma 
ruptura profunda com a Igreja, algo que soaria minimamente estranho a quem 
sempre prezou pela espiritualidade de seu tempo como Francisco de Assis, mas sim, 
como estabeleceu mudanças significativas enquanto motivado a viver na 
mendicância.  

 
 Deste modo, entendo que as reflexões teóricas de Michel de Certeau cabem 

nesta abordagem, porque a formulação da fonte remete às relações de poder, onde o 

                                                           
4 “Tomás de Celano era um frade franciscano italiano nascido em Abruzos (na cidade de Celano). Viveu 
alguns anos na Alemanha, mas passou a maior parte de sua vida na Itália e decidiu entrar na Ordem por volta 
de 1215, quando já haviam numerosos outros homens instruídos e nobres nesse meio” (Le Goff, 2012:  122). 
 
5 Compreendo hagiografia, como um estilo literário retórico e teológico desenvolvido antes e durante o 
medievo com significativas mudanças de acordo com os contextos, mas com fórmulas identificáveis. É um 
escrito moralizante que narra a Vida dos Santos e tem como base as escrituras da bíblia ou textos normativos 
(Miatello, 2010: 14-15). 
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poder e os discursos se inserem em um processo histórico-filosófico: no sentido que 
Francisco de Assis se apresenta no Testamento como um agente ativo e faz uso de 
“táticas” para interagir com o que é imposto a si pelas decisões internas do grupo 
em conjunto com a instituição pontifícia (Certeau, 1994: 46-47). 

 
Portanto, consideramos que o grupo se desenvolveu em OFM sem a veemente 

recusa pela hierarquização estabelecida pela Igreja, mas também sem desqualificar a 
atuação de Francisco de Assis como fundador. No conceito desta argumentação, 
abordaremos a prática da pobreza de Francisco como um discurso, para cumprir 
função oratória tática, visando reforçar sua presença, que se tornava menos 
frequente nas decisões dos membros; com a intenção de prevenir a prática da 
pobreza baseada nos evangelhos apesar das mudanças espirituais do medievo 
propostas pela Igreja6. 

 
Tendo em vista buscar compreender o conteúdo testamentário, é preciso 

primeiramente evidenciar o debate referente as Regras de vida do movimento 
franciscano onde é possível perceber o encaminhamento dado ao grupo até OFM. 

 
 

2. As Regras de Vida direcionadas a OFM: a Regra Bulada 
 
 

 Depois da aprovação verbal de 1210, em 1221 Francisco retornou para Roma 
em busca de uma segunda aprovação de seu modo de vida, carregando em mãos um 
documento com algumas passagens do Novo Testamento. Isso ocorreu durante o 
pontificado de Honório III, por volta de 1220. Francisco de Assis estava em missão 
de pregação desde 1217 e na ocasião de sua ausência alguns membros contrariaram 
os princípios de vivencia religiosa, e isso parece tê-lo feito retornar a Itália 
imediatamente, preocupado com o encaminhamento dos frades (Vauchez, 2009: 
133-134; Thompson, 2012: 135; Le Goff, 2012: 83). 

 
Quando chegou na Itália, Francisco rapidamente tomou providencias contra 

os problemas internos, os benefícios que os frades obtiveram em sua ausência. E 
nessa ocasião, Hugolino tornou-se autoridade responsável pelo grupo a pedido do 
próprio Francisco ao pontífice, buscando melhorar a gerencia de seu movimento 
devido as complicações de sua saúde após a viagem ao Oriente, assim, também 

                                                           
6 Foi Inocêncio III que elaborou os elementos jurídicos de maneira mais repressiva a favor da Reforma 
Gregoriana a partir de 1199, passando a considerar a heresia como crime de lesa majestade (divina), 
empregando rigor na perseguição e castigo aos condenados, em 1215, inseriu a excomunhão aos considerados 
hereges e seus protetores. Nesta condição, emergiram maior número de movimentos religiosos e, então, os 
reformadores tiveram que ponderar entre questionadores e adeptos da vida virtuosa classificando-os de duas 
formas. O grupo poderia ser integrado a Igreja de acordo com a ortodoxia e seu promotor ser considerado 
legitimo de veneração, caso dos Frades Menores; mas poderia ser rejeitado, passando a ser considerado um 
promotor do radicalismo anticlerical e condenada como herético (Baschet, 2006: 224-225; Bellitto, 2010: 73-
82).  
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indicou frei Cattani como Ministro geral que brevemente foi substituído, após 
falecimento, por frei Elias; deste modo, inicia-se a hierarquização no movimento e é 
possível verificar que durante este meio tempo as Regras de vida dos franciscanos 
tornam-se convergentes (Thompson, 2012: 139; Vauchez, 2009: 135). 

 
A partir disso, me deterei a respeito de alguns pressupostos sobre a 

formulação da Regra aprovada, RB, onde Francisco é apresentado em momentos 
contrário ao rumo que o grupo seguiu ao distanciarem-se da forma de vida 
primitiva; mas em outros momentos, aparece conivente como se isso fosse 
necessário, embora o assisense se colocasse contrário a algumas modificações. Entre 
as conclusões de André Vauchez, Augustine Thompson, Verônica Aparecida 
Silveira Aguiar e Jacques Le Goff, estes são próximos na compreensão plural e mais 
complexa dos acontecimentos, reconhecendo o teor jurídico do processo, pois, em 
1221, a Regra Não Bulada (RNB), era a primeira versão do documento e foi 
recusado por não cumprir com as exigências clericais, ainda que tivesse sido 
autorizado o modo de vida de Francisco de Assis em 1210.  

 
Para Verônica Aguiar, o “gênero Regra” é um recurso retoricamente elaborado 

e foi utilizado em larga escala pela instituição eclesiástica para regulamentar as 
Ordens religiosas regulares, no caso da RB, e assim realizou a função de “lei 
Constitutiva” autenticada pela Igreja (elemento jurídico) em conjunto com o 
elemento espiritual da sociedade (Aguiar, 2010: 63-71). André Vauchez reconhece o 
documento de 1221(RNB) como a “carta magna” da fraternidade por conter o que 
parece mais coerente com o modo de vida dos franciscanos da primeira geração, 
mas não descarta a possível intenção dela ter sido redigida na finalidade de modificá-
la futuramente (Vauchez, 2009: 93); Augustine Thompson, por sua vez, considera 
este um “documento de trabalho” aparentemente redigido para ser modificado em 
1223 (com RB), embora ele próprio tenha sido alterado pouco tempo depois 
(Thompson, 2012: 374). Para Jacques Le Goff, estas mudanças nas diretrizes da 
Regra justificam-se por esses meandros considerando o status de Ordem terceira 
como já eram reconhecidos (Le Goff, 2012: 85). 

 
Por meio dos pressupostos acima, a Regra Bulada concebeu o status do grupo 

como Ordem religiosa e como uma das Ordens Mendicantes a serviço da Santa Sé, 
estipulado ainda em 1210 como projeto que foi considerado. A maior expressão dos 
modelos e valores ideais daquela época para uma Ordem religiosa assentava-se na 
instalação dos Mendicantes nos centros das cidades em tarefas pastorais. Para 
Jérôme Baschet, é clara a importância da relação entre as Ordens Mendicantes e o 
fenômeno urbano, pois, a grandiosidade da Ordem Franciscana foi medida pelo 
número de conventos nos meios citadinos (Baschet, 2006: 207). 

 
Ana Paula Magalhães ao analisar por meio de Ubertino de Casale e Angelo 

Clareno a respeito da crítica aos estabelecimentos dos franciscanos nos meios 
urbanos, argumenta que algumas Ordens Mendicantes a exemplo de Francisco 
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foram “promovidas” ao epicentro das cidades, onde lhes foi reconhecido certo 
prestígio viabilizando doações de terras e privilégios por parte da nobreza territorial 
(Magalhães, 2011: 153-154). 

 
Devido a esse ocorrido houve certa flexibilidade no interior do grupo, o qual, 

apresentava sinais de aceitação a esses benefícios. Augustine Thompson comentou 
que Francisco e Hugolino trabalharam juntos no projeto da Ordem, porém, cada 
um com seus objetivos sem necessariamente estarem em conflitos, mas se 
entrecruzavam. Ao analisar a RB, Thompson concorda com Vauchez sobre a 
complexidade gramatical do latim utilizado no sentido de não ter sido escrita 
exclusivamente pelo assisense, mas o documento em termos legais parece preservar 
a “essência da mensagem de Francisco”, sobretudo a radicalidade da Regra de 1221 
sobre a pobreza acentuada no documento de 1223. Nesse sentido, concordo com 
Le Goff no referido quanto à retirada do artigo a respeito da autorização de 
desobedecer qualquer superior considerado indigno, pois mesmo para Francisco 
tratava-se de uma medida drástica e para a Santa Sé se discute no reconhecimento da 
importância de hierarquias (Thompson, 2012: 379; Le Goff, 2012: 86; RNB, 2005: 
44; RB, 2005:  66-67). 

 
Nesse sentido, por meios destes historiadores se verifica a coerência entre 

Francisco e os frades com a cúria romana. Em uma das conclusões de Vauchez, é 
considerado viável que Francisco tenha solicitado auxílio da Santa Sé em 1220, sem 
ingenuidade, sabendo que sua ação pessoal e o seu impulso já não eram suficientes 
para assegurar a direção da fraternidade. Contudo, Francisco não renunciou 
influenciar e orientar o futuro do grupo. Segundo Vauchez: 

 
 

“Pelo contrário, foi ao deixar o seu “vigário” e à Igreja romana o cuidado 
de tomar decisões de tipo normativo ou disciplinar, que pôde esperar 
manter uma autoridade superior, de tipo espiritual, que de outra forma se 
debilitaria com a usura de uma gestão quotidiana. Dando-se conta das 
mudanças inevitáveis, o Pobre de Assis esforçar-se-ia em adiantar em lhe 
limitar o alcance, propondo a sua existência como modelo, não 
certamente para se colocar em primeiro plano, mas para fornecer aos 
irmãos um exemplo vivo da maneira de ser e de viver como irmão 
menor. À hierarquia da norma ajustar-se-ia de futuro a hierarquia do 
exemplo, mercê do seu testemunho pessoal (Vauchez, 2009: 138-139)”. 
 
 

Para Augustine Thompson - a respeito do debate principal da pobreza, 
levando em conta o descrito por Vauchez-, RB não é menos rígida nesse aspecto do 
que RNB, apenas foi mais legalista para a situação no período, considerando ter 
existido dúvidas sobre como deviam os frades viver a pobreza. Na passagem abaixo, 
destacamos o rigor de RB sobre a pobreza como meio por onde Francisco exerceu 
maior autoridade assim como em RNB sobre a recusa da pecúnia (Thompson, 2012: 
195-196; 382). 
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“Mando firmemente a todos os Irmãos que jamais recebam moedas ou 
dinheiro, por si ou por pessoa intermediária. Para as necessidades dos 
Irmãos enfermos e para vestir outros Irmãos, tão somente os Ministros e 
Custódios exerçam solícito cuidado, por meio de amigos espirituais. E, 
segundo os lugares, tempos e regiões frias, observem o que convém à 
necessidade: salvo, sempre, como está dito, que não recebam moedas ou 
dinheiro (RB, 2005: 64)”. 
 
 

Em RB é visível a acentuação da ordem expressa sobre a pobreza, embora 
destaque a necessidade de obediência aos superiores. Verônica Aguiar cita duas 
bulas de Honório III que atestam o recebimento de bens da Igreja pelos frades 
nesse período em que avançaram nos centros urbanos (Devotionis Vestraes Precibus, de 
29 de março de 1222, e, a Quia Populares do início de Dezembro de 1224); nas quais 
está presente o pedido de poderem realizar o ofício divino e a eucaristia em suas 
igrejas nos oratórios, mesmo em tempos proibidos, assim como outras concessões 
posteriores (Aguiar, 2010: 86). 

 
Nesse sentido, RB poderia até mesmo ser mais rígida que RNB, 

condicionando a vivência na pobreza, deixando subtendido que Francisco e alguns 
frades tenham enfatizado o prescrito como maneira de fazer presença na mudança 
da trajetória do grupo. Maria Filomena Coelho ao tratar de fontes de cunho jurídicas 
medievais, explica que as construções destes documentos são iniciadas como 
produtos inacabados e em constante transformação, pois, o ideal seria que estes 
textos fossem se modificando e atualizando, pelas mãos de copistas, tradutores, 
comentaristas, editores, leitores, entre outros. Neste caso, as fórmulas das Regras 
franciscanas remetem a essa técnica sem uma recusa da hierarquização e posse de 
bens necessários para o andamento do grupo (Coelho, 2011: 371-372). 

 
Por este viés, a proximidade entre as Regras de vida converge novamente, 

desta vez no direcionamento jurídico comum entre frades e clérigos referente ao 
trabalho manual; em RB, assumindo suas devidas modificações, prioriza a obtenção 
de bens necessários ao corpo assim como em RNB, no seguinte trecho: “e pelo 
trabalho podem receber todas as coisas necessárias, exceto dinheiro. E quando 
necessário, recorram às esmolas como os outros pobres” (RNB, 2005: 46). Abaixo a 
passagem de RB em que há verossimilhança: 

 
“Os Irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fiel e 
devotamente. Assim, excluído o ócio, inimigo da alma, não estingam o 
espirito da santa oração e devoção, ao qual devem servir todas as coisas 
temporais. Quanto à retribuição do trabalho, recebam humildemente 
para si e seus Irmãos o que for necessário ao corpo, exceto moedas ou 
dinheiro, e isso como convém a servos de Deus e seguidores da 
santíssima Pobreza [grifo meu] (RB, 2005: 64)”. 
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Augustine Thompson comenta que o conjunto de passagens dos documentos 
sobre a pobreza evidenciam um Francisco sempre muito perturbado com as 
violações da Regra, sendo que muitos documentos são considerados anacrônicos 
nesse direcionamento, porém, o trabalho manual como via importante para 
Francisco e as ressalvas quanto ao pedir esmolas parecem autênticas, e talvez 
expliquem a angústia do assisense sabendo de sua relativização (Thompson, 2012: 
384-385). 

 
Notemos que uma vez que Francisco era representado por Hugolino na Cúria 

romana, como já havia sido por Colonna, o cardeal de Óstia apresentou RB a 
Honório III (que havia recusado RNB), mas desta vez, de maneira padronizada e fez 
de forma a lembrar ao pontífice da primeira aprovação verbal dada por Inocêncio 
III de 1210. A bula Solet Annuere, é o registro que fundamenta RB e encerra a 
aprovação provisória, sendo que Francisco teria sempre falado desta aprovação 
verbal ser sua Regra definitiva, aquela a ser difundida entre os irmãos, e assim parece 
ter sido apesar das mudanças para cumprir com as normas clericais (Thompson, 
2012: 383). 

 
Neste caso, a RB apresenta um caráter não tão distinto de RNB, pelo motivo 

de haver diferentes interpretações e a multiplicidade de discursos nos documentos. 
A diferença entre elas aparece na quase ausência de passagens literais do Evangelho 
por meio das quais se baseiam as admoestações de Francisco, reconhecíveis por 
apresentarem uma fórmula padrão em que em primeira pessoa exorta os frades 
quanto aos cuidados para prezar pela pobreza. Esse tipo de marca própria onde se 
reconhece o assisense é sintomática de seu afastamento físico da Ordem, pois, assim 
como pontuou Maria Filomena Coelho, estas fórmulas tendem a remeter ao 
desviante um tipo de auto julgamento moral, próprio do seguidor da doutrina 
espiritual medieval (Coelho, 2011: 373); estas exortações são o principal diferencial 
entre as Regras, ainda que indiquem um conteúdo basicamente similar, por conta 
disso, pontuamos que essa retirada foi o motivo da contestação de Francisco como 
conselheiro espiritual, logo como fundador.   

 
Em suma, a suavidade da presença direta de Francisco entre 1221 a 1223 nas 

Regras de vida minimiza uma das poucas condições em que o fundador temia 
alterações profundas, a vivência na pobreza como Cristo. Em consideração a isso, é 
possível observar duas Regras Buladas segundo Thompson, àquela em que as 
representações jurídicas se distinguem em dois enunciados: na interpretação 
representada pelo vigário Elias e a do próprio Francisco, cuja vida e comportamento 
representavam uma segunda Regra e ambas entravam em conflitos. Esse 
entendimento alinha todo o raciocínio na direção em que os discursos divergem, no 
que se refere à penitência a ser imposta aos irmãos que pecam (Thompson, 2012: 
198), abaixo: 
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 “Se um Irmão, por instigação do inimigo, cair mortalmente naqueles 
pecados a respeito dos quais foi estabelecido entre os Irmãos que se 
recorra unicamente aos Ministros Provínciais, o respectivo Irmão seja 
obrigado a recorrer a eles, sem demora, o mais cedo possível. Os 
Ministros, porém, se não presbíteros, façam-na impor por outros 
sacerdotes de Ordem, como melhor lhes parecer segundo Deus. E 
cuidem-se de não se irritar nem se conturbar pelo pecado de alguém, 
porque a ira e a conturbação impedem a caridade em si e nos outros (RB, 
2005:  65)”.  

 
 

Um tipo de punição menos rígida se comparado com as palavras de 
condenação em RNB, atribui a redenção somente a Deus, porém, que seja feita pela 
intervenção de superiores. Trata-se da vigilância da conduta dos frades que foi 
modificada, a concepção de vigilância dos próprios atos (de si mesmo), tornou-se a 
vigilância feita pelo outro mais diretamente.  

 
Ora, a mensagem de Francisco de Assis estava presente nestes escritos, 

embora não se possa afirmar com certeza uma exclusividade de autorias dedicadas 
ao registro das Regras de vida, do mesmo modo como se torna difícil uma 
interpretação fidedigna a um possível ideal do assisense. Neste caso, ao utilizar 
como meio de análise alguns trechos das Regras, identificando as relações de 
associação entre os frades e os clérigos da cúria romana, nestas verificamos certa 
“sincronia” a favor da institucionalização da OFM, embora o fundo contestatório 
acerca disso surja nos enunciados de Francisco de Assis implicitamente, como 
medida preventiva do resguardo da sua interpretação da pobreza. A contestação 
dirigida de forma mais explicita, a fim de prevenir as práticas associadas com a 
pobreza, é visível durante o desfecho que encerra o período de fundação da Ordem, 
período conhecido de seu afastamento por motivações de saúde e de diligência da 
Ordem, e no mesmo período quando é redigido o Testamento.  

 
 

3. A espiritualidade como base de analise epistemológica da fundação da 
OFM por meio do Testamento.  

 
 
O período entre 1224 e 1226 é mencionado na primeira vida destinada a 

Francisco de Assis, como o momento de seu afastamento do meio da Ordem e da 
presença da maioria dos frades para refletir sobre sua vida na espiritualidade; mas 
este afastamento físico significava também um distanciamento nas decisões do 
movimento. Segundo o hagiógrafo Tomás de Celano autor desta hagiografia (1C), 
Francisco foi motivado igualmente pelas doenças que lhe afligiam, suportando cerca 
de dois anos as agonias próprias advindas com a morte; e, nessa passagem de tempo 
o Testamento parece ter sido escrito (1C, 2005: 246; 254). 
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O Testamento apresenta um tipo de posicionamento jurídico, principalmente, 
porque demonstra Francisco de Assis envolvido nas relações de poder entre seu 
grupo religioso e a Igreja, de modo a inquirir implicitamente e explicitamente a 
respeito de um possível ideal de pobreza traçado desde a autorização do modo de 
vida dada pelo papa Inocêncio III em 1210 (Aguiar, 2010: 26).  

 
Tendo em vista essa perspectiva do Testamento, o teor contestatório do 

documento está relacionado às questões fundacionais da Ordem, e sobre esta 
possível abertura de contestação sobre o direito de fundação desta por Francisco é 
que considero o teor plural do escrito, visível a partir da abordagem epistemológica 
do jurídico. 

 
Para tanto, faz-se necessário recorrer à acepção de historiadora Maria 

Filomena Coelho que discerniu acerca do significado de contestação no sentido 
jurídico no medievo, ao se fundamentar na representação da justiça para o homem 
medieval, baseada na “verdade” contida em Deus. A pesquisadora argumenta haver 
a evocação do poder divino em várias fontes medievais, e estas às vezes se 
diferenciam na defesa do que é essa “verdade” quando o poder é posto em causa, e, 
portanto, não podem ser aceitas apenas como representações da espiritualidade.  
Logo, ao citar Bartolomé Clavero, define que o processo desta contestação na 
justiça da sociedade Cristã se deu quando se instituíram leis formais, nativas dos 
meios institucionais – oficiais -, e as informais, existentes pela própria convivência 
entre os medievais, sendo fortemente legitimadas pelos valores morais e éticos 
(Clavero, 1979: 42 Apud Coelho, 2011: 370). 

 
Por mais que os medievais como Francisco não compreendessem essa 

separação entre leis formais e informais, é possível construir exames textuais 
evidenciando estes discursos pela epistemologia, pois, apesar da espiritualidade para 
eles ser a mesma, pode-se observar como o exercício onde o poder se disseminava 
por meio dos documentos jurídicos, e neste caso no Testamento. Ao analisar a fonte, 
entendemos que a retórica do texto de autoria dedicada a Francisco seria um 
mecanismo discursivo capaz de sugerir seu posicionamento, pois buscava apoiar-se 
em uma das interpretações da “verdade”, diferente da acepção institucional, mas 
legitimada pelos valores morais e éticos daquela conjuntura, se valendo mesmo de 
uma interpretação da prática da pobreza. 

 
Nesta direção sobre a representação destas leis, ao mediar as ações dos sujeitos 

nem sempre as determinava. Michel Foucault ao definir a doutrina atrelada a 
concepção moral, defende a sua relevância determinadas pelo lugar e tempo, sendo 
que geralmente afastam outras concepções morais diferentes. Esta nem sempre é 
responsável por estabelecer o que é certo ou errado, pois, a doutrina realiza uma 
dupla sujeição, aquela quando há um reconhecimento moral estabelecido pelo 
discurso do grupo, ou pela diferença do grupo perante outros (Foucault, 2013: 41). 
Dentro dessa definição, no caso da OFM, Francisco determinava um tipo de lei 
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informal com o Testamento, uma doutrina vigente pela diferença, ao contestar uma 
não obediência com a pobreza considerada ideal frente às leis formais que, em sua 
acepção, minimizavam a prática da pobreza no seio da Ordem com as Regras.  

 
Por isso, ao categorizar a fonte testamental como uma última vontade 

contestatória do assisense, isso é possível porque ocorre que ele toma para si os 
valores inerentes aos seguidores, de espiritualidade, e os interpreta, assim, 
revertendo sutilmente o sentido imanente da “verdade” através do discurso, apesar 
do destino ser o mesmo, de enfatizar a salvação do espirito por meio da abstenção 
dos bens materiais. Se percebe, então, como a “lei da pobreza” de Francisco se 
tornou inteligível, quando remetia o leitor ou ouvinte a mediação da justiça do 
divino considerada a única legitima. Parafraseando Michel de Certeau, dentro deste 
cenário Francisco de Assis demonstrava não ser passivo, poderia ser enquadrado 
como alguém que reinventou as práticas canônicas em sua abordagem simples e 
plena do evangelho, que contém linguagem própria, e eram metaforicamente 
reconhecíveis pelos seguidores; diante disso configurou uma doutrina própria 
(Certeau, 1994: 50).   
  
 
3.1. Os discursos sobre a viabilidade da Institucionalização dos frades no Testamento: 

 
 
A busca pela perfeita vivência na espiritualidade aparece como o principal 

objetivo do movimento franciscano da primeira geração, é a sua doutrina; segundo 
Jacques Le Goff, o próprio Francisco apresentava pensamentos contrários aos 
encaminhamentos que o movimento tinha tomado a partir da regra de 1223. Um 
texto considerado social e apostólico que enfatizava algumas determinações de 
obediência do grupo para com a Igreja, Francisco de Assis através do Testamento 
tentou introduzir certo número de prescrições que na RB foram retiradas ou 
suavizadas da RNB (Le Goff, 2012: 97).  

    
Utilizando da teoria de Michel de Certeau, Francisco de Assis teria feito uso da 

prática retórica que é inerente ao ser em todos os tempos, a manipulação da língua, a 
que o assisense utiliza, embora não fosse orador ou jurista, mas a tomando em sua 
abordagem, lançando “táticas” utilizando figuras de linguagem como as analogias 
com Deus, que davam força as doutrinas (Certeau, 1994: 103-104). Acerca disso, 
encontra-se no Testamento um dos trechos que Francisco tenha possivelmente 
requerido o papel de conselheiro espiritual do grupo, e, da mesma forma, exercer 
participação no desenvolvimento do mesmo: 

 
 

“E depois que o Senhor me deu Irmãos, ninguém me mostrou o que 
deveria fazer, mas o próprio Altíssimo que revelou que eu deveria viver 
segundo a forma do Santo Evangelho. E eu o fiz escrever com 
simplicidade e com poucas palavras e o Senhor Papa me confirmou. Os 
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que vinham para receber esta vida, davam aos pobres tudo o que podiam 
ter; e estavam contentes com uma só túnica, remendada por dentro e por 
fora, com um cíngulo e bragas. E mais não queríamos ter. Nós, clérigos, 
rezávamos o Ofício como os outros clérigos; os leigos rezavam o Pai-
nosso; e de muita boa vontade ficávamos nas igrejas. E éramos idiotas e 
súditos de todos [grifo meu] (Testamento, 2005: 84)”. 

 
 

No fragmento retirado do Testamento, o assisense justifica o motivo da criação 
do movimento e argumenta, se remetendo aos seus primeiros anos, dizendo que 
teria sido legitimado em 1210, com a aprovação verbal (perdida), mencionando o 
modo de vida em convergência com este tipo de pobreza mais radical. Do mesmo 
modo faz alusão à determinação da RNB, valendo-se do argumento da possibilidade 
dela ter sido alterada; como mencionado na citação do Testamento acima, afirma a 
contradição do discurso da pobreza tendo a Regra sido supracitada posteriormente 
ao que confere a seu discurso da pobreza, abaixo o excerto de RNB em questão: 

 

 
“A Regra e a Vida destes Irmãos é esta: viver em obediência, em 
castidade e sem nada de próprio e seguir a doutrina e os vestígios de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: Se queres ser perfeito, vai e vende 
tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no Céu; e vem e 
segue-me. [...]E quando o candidato voltar, conceda-lhe o Ministro, por 
um ano, os panos da aprovação, isto é, duas túnicas sem capuz e o 
cíngulo e as bragas e o caparão até o singulo[...] (RNB, 2005: 41-42)”. 
 

 

A reflexão de Francisco no Testamento pode ser atribuída a reelaboração do 
enunciado da RNB pela RB, pois, se percebe a existência de ressalvas nas 
prescrições mais radicais, dando poder aos Ministros para avaliarem (mediarem) a 
condição da posse desses bens, se por acaso estes vissem alguma outra coisa, 
segundo Deus (RB, 2005, p.63), afirmando a força de lei do escrito e minimizando o 
rigor da pobreza, porque antes era mediada apenas pelo divino. Isto sinaliza uma 
mudança de postura dos frades da Ordem, não quando se subjugavam perante os 
clérigos da Igreja, pois que mesmo Francisco exortava a obediência, mas devido a 
relatividade da obtenção de bens materiais. 

 
No Testamento, Francisco chama atenção para o que Ana Paula Tavares 

Magalhães destacou sobre a Ordem dentro das cidades, como sempre alvo de 
críticas quanto às suas transformações em função das demandas do século, 
acumulando bens, da promoção de leituras e distanciamentos dos hábitos originais 
(Magalhães, 2011: p.149). E, de acordo com isso, o que se percebe na fonte 
testamental remete ao hábito do “trabalho manual”, que seria primordial para a 
condição de receber recompensas ou mesmo para afastar-se da ociosidade, mas, em 
especial, para afastar os irmãos frades dos enlaces políticos com o meio eclesial: 
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“O Senhor me revelou que disséssemos a saudação: O Senhor te dê a 
paz. Cuidem-se os Irmãos de receber, de modo algum, igrejas, pequenas 
e pobres, habitações e tudo o que for construído para eles, a não ser que 
sejam como convém à santa Pobreza, que prometemos na Regra, nelas 
hospedando-se sempre como estrangeiros e peregrinos. Ordeno 
firmemente pela obediência a todos os Irmãos, onde estiverem, que não 
ousem pedir algum rescrito à Cúria Romana, nem através de si ou de 
pessoa intermediária, nem em favor de uma igreja, ou de outro lugar, 
nem em vista de pregação, nem diante da própria perseguição corporal. 
Mas, onde não forem recebidos, fujam para outra terra, a fim de fazer 
penitência com a benção de Deus [grifo meu] (Testamento, 2005: 84)”.  

 
 

Ainda durante o Testamento, Francisco considerada uma passagem destinada ao 
Ministro Geral e todos os demais Ministros e Custódios, lá é recomendado que por 
obediência, não deveriam acrescentar ou retirar nada do escrito (Testamento, 2005: 
85). Mais uma vez, remetendo as Regras de vida propostas a Cúria romana que, se 
for considerado o estilo das fórmulas jurídicas, tornava sua intervenção menos 
enfática.  

 
Esta característica estilística ajuda a revelar a presença do assisense nas 

relações com a alta cúpula religiosa romana. De acordo com Augustine Thompson, 
parecia uma precaução de Francisco, embora talvez tivesse consciência que não seria 
ouvido, para evitar uma possível violação de sua concepção de pobreza - estes 
privilégios colocavam os Irmãos Menores numa posição de poder sobre os outros. 
Francisco, receava do mesmo modo a substituição da piedade caseira pelo orgulho 
das abstrações intelectualizadas e assunções de estatuto religioso, como menciona 
abaixo: 

 
“A 4 de outubro de 1225, o papa Honório III estendeu o privilégio legal 
de imunidade clerical aos clérigos franciscanos e deu instruções ao 
arcebispo de Milão para libertar da prisão um frade. A 7 de outubro de 
1225, o papa tinha ordenado ao arcebispo de Toledo e aos príncipes 
territoriais que apoiassem e defendessem os franciscanos ativos na 
diocese do arcebispo. A 2 de janeiro de 1226, o papa tinha dado ordens 
às autoridades seculares para protegerem os missionários franciscanos. 
Por fim, a 17 de março de 1226, também permitiu que se cobrassem 
taxas de usura para serem aplicadas no apoio a missões franciscanas 
(Thompson, 2012:  246)”. 

 
 

Nesse sentido, como forma de mostrar que Francisco estava interessado em se 
fazer presente no que tange a sua interpretação da pobreza, ao encerrar seu 
Testamento, afirma não ser uma nova regra de vida, seriam admoestações para que se 
cumprissem as Regras no sentido mais coerente com a espiritualidade como ele 
entendia. Não deveria ser acrescentado muitos menos retirado nada da Regra sobre 
a questão principalmente da pobreza, as interpretações, do mesmo modo, não 
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deveriam ser distorcidas; e aqui, mais uma vez, sinaliza sua contestação instruindo 
seus leitores sobre sua “verdade”, porque quem cumprisse os mandamentos daquele 
escrito, baseado em suas instruções, seria verdadeiramente abençoado (Testamento, 
2005: 85; Vauchez, 2009: 178). 

 
Acerca destas razões, deve-se ter em mente que o fundador da Ordem, como 

homem religioso de seu tempo, mesmo iniciando uma “evolução” das condições da 
espiritualidade no século XIII, poderia desejar resguardar valores essenciais os quais 
priorizava. Nas palavras de Jacques Le Goff, por esta razão o Franciscanismo teria 
sido “reacionário”, mas longe de ser vazio de sentido, e sim, sem querer romper 
com o seio da Igreja em sua ação moderna e inovadora (Le Goff, 2012: 114-115).  

 
De acordo com esta lógica, na segunda parte, o final de seu Testamento, exorta 

seus irmãos a não traírem o ‘ideal primitivo’, cujos elementos essenciais estão 
apontados no documento, com a fidelidade à Igreja romana; a legitimação dos 
rituais por meio dos edifícios religiosos e da Eucaristia como ato de personificação 
de Deus no ritual; e, por fim, a submissão aos clérigos da cúria, como medida de 
enfatizar o papel que os frades deveriam ter em mente, seria não fazer uso de 
benefícios obtidos pela Santa Sé como a autoridade designada aos bispos ou 
párocos, como exerciam alguns irmãos (Testamento, 2005: 86; Vauchez, 2009: 179).  

 
Deste modo, ao se levantar este breve debate sobre o Testamento dedicado a 

autoria de Francisco de Assis, abordamos uma parcela desta relação de poder 
existente entre os membros da Ordem dos Frades Menores e Santa Sé, de modo que 
a formulação do Testamento, visto pela acepção epistemológica de Michel de Certeau 
me deu bases para revisar o conteúdo desta normatização da OFM por meio da 
fonte testamental.  

  
 

4. Considerações Finais 
 
 
Ao analisar o Testamento, se tentou demonstrar um Francisco de Assis como 

sujeito envolvido nas relações entre os frades e os clérigos e que teria suas 
motivações próprias em se fazer presente no processo de constituição da OFM, 
resguardar a prática da pobreza literalmente como condiz nos evangelhos; e para 
tanto, ao contrário de buscar romper com a instituição religiosa, buscava táticas 
onde interpretava as Regras de vida por meio de outros mecanismos, como a 
exemplo da fonte testamentária. 

 
Em razão disso, diante de alguns aspectos dispostos neste artigo, 

consideramos mais adequado afirmar que Francisco de Assis, ao estar envolvido 
nesse processo, apresentava contestações ao invés de resistências no modo como foi 
apropriado o movimento e como se deram os desdobramentos da fundação da 
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OFM. Em vistas disso, buscamos contribuir na desconstrução de uma tradição onde 
Francisco era sempre visto como santo e tão pouco como homem envolvido nas 
relações de seu tempo, também relações de poder. 

 
 Por isso, concluímos provisoriamente que o processo de institucionalização 

“inevitável” do grupo em Ordem Mendicante parece não ter correspondido as 
expectativas de Francisco, mas sim a de um grupo, o qual continuou, após a morte 
do fundador, a discutir o destino da Ordem oficialmente legitimada depois da 
canonização do assisense, em razão das posses de bens materiais.  
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