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Resumo: 
O presente estudo tem como objetivo analisar a representação externa dos frades 
menores diante dos debates ocorridos na Universidade de Paris nos anos de 1250. 
Os frades na metade do século XIII já estavam inseridos em várias instituições e, 
por consequência, nos diversos meios sociais medievais. Os frades menores já 
possuíam seus conventos, escolas próprias, atuavam na pastoral (cura animarum) 
paralelo ao clero secular e também eram mestres e alunos nas universidades. A partir 
de 1250, o lugar social dos frades, na pastoral e nas universidades, começou a ser 
contestado pelos mestres seculares. Assim, inicia-se uma “guerra de penas e 
tratados” com a acusação de William de Saint-Amour no De periculis novissimorum 
temporum e na defesa de Boaventura na Quaestiones disputatae de perfectione evangelica.  
Palavras-chave:  
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Abstract: 
The present paper has as aim to analyze the external representation of minor friars 
through the debates occurred at the University of Paris in the year of 1250. The 
friars in the half of 13th century were already inserted in many institutions and, 
consequently, in several social environments. The minor friars had their own 
convents, schools, played a role in pastoral (cura animarum) along with secular clergy. 
They were also students and masters at the Universities. From 1250 onward, the 
friar’s social status begun to be contested by secular masters. The debate developed 
into “feathers and treatises warfare”, with an indictment by William of Saint-Amour 
in his De periculis novissimorum temporum and a defense by Boaventura in his Quaestiones 
disputatae de perfectione evangelica. 
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Considerações iniciais 

 

A Ordem dos Menores por volta do ano 1250 já possuía contornos bem claros 
com relação à estabilidade de seus conventos, aos estudos e ao papel que ocupava 
na sociedade europeia do século XIII2. Externamente aos conventos, os 
franciscanos ganhavam cada vez mais espaço: nas corporações de mestres e alunos, 
entre os poderes locais e na hierarquia da Igreja por meio dos privilégios3. Nesse 
caminho, a Ordem se tornava mais “constitucional” para gerir e normatizar 
conflitos que se impunham à instituição. Diante dos emaranhados de leis, de bulas e 
de recomendações a regra ficava em segundo plano, embora ainda a guia principal.  

Nesse período, buscou-se conferir mais concisão e solidez para a Ordem em 
suas constituições internas. Portanto, a partir do generalato de João de Parma o 
trabalho de “unificação constitucional” se encontrava em curso. Houve um esforço 
do ministro geral em conciliar os ânimos internos entre as gerações dos frades que 
almejavam mudanças com aquele grupo que compartilhou uma vivência direta com 
Francisco, mais resistentes às mudanças. A partir disso, Moorman descreve o 
menorita por volta dos anos de 1250:  

 
O frade típico não era mais o evangelista itinerante que trabalhava no 
campo, exposto às doenças, dormindo nos estábulos e nas Igrejas; um 
simples devoto, uma alma simples que se atém ao mais baixo lugar e ser 
idiota et subditus ominibus, mas um membro da casa religiosa, bem educado 
e bem treinado, um pregador e diretor de almas, um homem em que a 
comunidade poderia respeitar e a quem os serviços deveriam ser 
valorizados. (Moorman, 1988: 154) 

 

 
2 No campo da compreensão da formação dos estudos entre os frades menores conferir: Senocak, N. (2012) 
The poor and perfect: the raise of learning in the Franciscan Order, 1209-1310. Ithaca/London: Cornell University 
Press. e Carrara, M. A. A educação franciscana: a intentio de Francisco e a evolução das letras entre os 
menoritas. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano XII, n°35, Setembro-Dezembro 2019, 159-
185.   

3 Particularmente a São Francisco, os “privilégios” ou “buscar privilégios” não deveriam ser objetivos de 
nenhum frade. Em seu Testamentum, o santo disse: “Praecipio firmiter per obedientiam fratribus universis, quod 
ubicumque sunt, no audeant petere aliquam litteram in curia Romana per se neque per interpositam personam, nunque pro 
ecclesia neque pro persercutione suorum corporum; sed ubicunque non fuerint recepti, fugiant in aliam terra ad faciendam 
poenitentiam cum benedictione Dei.” Testamentum, 25. Acrescento que as traduções das fontes citadas neste artigo 
foram feitas pelo autor e sem a acurácia de um latinista profissional. Tais traduções se encontram pelo 
contexto e com aproximações que não comprometem o seu conteúdo original. Usei as traduções em 
espanhol e inglês, como comparativo, para os textos de Boaventura e William de Saint-Amour. Para os textos 
da Chartularium Universitatis Parisiensis, as traduções foram feitas por mim diretamente do latim. Em virtude 
disso apresentarei em notas de rodapé o texto original latino para efeito de crítica e comparação dos leitores. 
Para se compreender e traduzir o texto em latim, em sua estrutura gramatical etc. consultei a gramática de 
Júlio Comba. No campo das múltiplas acepções das palavras e da ortografia latina pesquisei dicionário no F. 
R. dos Santos Saraiva.  Todos citados por completo nas referências ao final. 
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 As diretrizes relativas à organização interna da Ordem unificavam e traziam 
mais clareza sobre o princípio “ontológico” do que significava “ser um frade 
menor”. A Ordem não possuía um fim apenas para si, enclausurado, mas ela 
também se representava externamente em qualquer meio em que houvesse a 
presença de irmãos menores. O ato de um frade ser inserido em uma comunidade, 
atuando com as pessoas, na pastoral ou nas escolas, cria-se uma imagem externa, 
fundada em suas práticas a partir da função social que assume, de âmbito mais 
coletivo.  

O trabalho operado pela Igreja desde a época de Francisco vivo, a contar dos 
protetores4, foi preponderante para a representação externa da Ordem. Em suma, os 
frades se dispuseram ao serviço da Igreja e esta os inseriu. No tempo de João de 
Parma a relação com a Cúria segue a obediência recomendada por Francisco ao 
ponto de sempre se posicionar pró-Igreja. A atitude do papado não era unilateral no 
tratamento para com os franciscanos, mas por meio de uma “troca”. A concepção 
de obediência de Francisco à Igreja foi fundamental para que os contatos e a direção 
quanto ao rumo de sua Ordem fossem facilitados.  

 Foi nesse milieu que paulatinamente a Ordem se afirmou e se projetou com a 
tutela da Igreja. A inserção dos frades à vida social das cidades já era um processo 
que antecedia à regra formal de 1223. Como apresenta Merlo: 

 
[...] os menores já estão em condições de ter uma presença significativa 
na Igreja e na sociedade, graças também (ou, sobretudo?) a frades de 
formação sacerdotal e capazes de abrir sua cultura às exigências dos 
indivíduos, grupos, classes que buscam novas referências religiosas. 
(Merlo, 2005: 66)  
 

A rápida integração dos frades à cura animarum foi facilitada por eles possuírem 
uma natureza diferente da pastoral dos clérigos seculares. Grado Merlo pontua os 
motivos do destaque dos frades: a) sua não especialização (espírito missionário), ou 
seja, poderiam ser alocados pela Igreja onde houvesse deficiências da pastoral; b) 
disponibilidade para atividades diversas no corpo eclesiástico; c) um modo de vida 
mais exemplar e d) atuavam junto aos pobres (Merlo, 2005: 67).  

Soma-se aos pontos listados a familiaridade dos menores com as cidades. Eles 
construíam, assim, um lugar que pouco a pouco se definia. A advertência de 

 
4 O primeiro “protetor”, mais individualmente de Francisco, pode-se afirmar que foi o bispo de Assis, Guido 
II. Ele observou o movimento quando Francisco ainda era um pregador itinerante das cercanias de Assis, e 
reunia poucos seguidores (c.1206-1209). Já o primeiro protetor “oficial”, designado pelo papa, foi Ugolino de 
Óstia (1145 - †1241), depois papa Gregório IX (Pontificado: 1227-1241), por volta de 1209. Isso ocorreu 
durante a ida do Poverello a Roma para pedir autorização ao papa para pregar penitencialmente. Ao contrário 
de Guido, o cardeal Ugolino era responsável por observar e corrigir um grupo de penitentes maior e que 
crescia exponencialmente. As sucessivas adequações do movimento franciscano à Igreja, entre 1209-1240, 
foram dadas através da orientação de Ugolino ou como cardeal ou já como Sumo Pontífice.   
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Francisco aos seus pregadores quanto à contenção das palavras tornou o 
evangelismo menorita mais eficaz e mais compreensível. Ganham, assim, espaço em 
diversas camadas sociais. Nas Paróquias onde fossem autorizados atuar, os frades 
traziam um revigoramento espiritual, algo útil à Igreja.  

 A inserção dos frades nos meios sociais das paróquias não era apenas uma 
“pastoral tampão”. Isso não significava que onde o clero secular era mais débil ou 
menos efetivo os frades entravam para cumprir os deveres litúrgicos e o cuidado das 
almas. Mas seu lugar social representava um contraponto ao clero tradicional. Como 
comenta Fernando Uribe: “os mendicantes aparecem ante as pessoas com muito 
mais dinamismo, atuavam como comunidade e com maior coerência de vida, que os 
fazia muito mais confiáveis diante do povo cristão” (Uribe, 1999: 228). 
Paulatinamente foi concedido aos frades o direito de pregar e de ouvir confissões. 
Os pregadores e menores já ocupavam um lugar efetivo na cura animarum, portanto 
não sendo mais uma atividade exercida exclusivamente pelo clero secular.  

 

Os frades e o clero secular no contexto do eclesial do século XIII 

 

A partir do ano de 1240, através das bulas papais, é possível entender como os 
frades menores ganhavam espaço nessa sociedade. Em 1245, na Ordinem Vestrum5, o 
papa Inocêncio IV salvaguarda os privilégios dos frades contra reclamações dos 
seculares, mas estabelece os limites das atuações eclesiásticas. Em 1250, possuir 
igrejas próprias era uma realidade entre os frades (Moorman, 1988: 122-123). A bula 
Cum a nobis petitur, autoriza os frades a fazerem enterros e confissões em suas igrejas. 
Um “serviço” outrora outorgado apenas às paróquias. Assim, como demonstra 
Moorman: 

 
Alguns dos mais zelosos bispados e padres paroquianos, desejando 
aceitar os frades como evangelistas teriam como bem-vinda a 
cooperação; mas quando os frades começaram a construir suas próprias 
igrejas nas cidades era inevitável que eles poderiam usurpar alguma 
autoridade clerical local, mas também privam parte de seu meio de vida. 
(Moorman, 1988: 121)  

 
Dessa forma, à medida que os frades se inseriam nas comunidades, aceitos 

como pregadores e evangelistas pelos paroquiais, enraizavam-se através de sua 
estrutura institucional. Portanto, tornam-se “concorrentes” dos clérigos seculares. 
Nas cidades universitárias, com a expansão das atividades dos menores, eles 

 
5 Innocentius IV, 1245, Ordinem Vestrum... (1983) In: Bullarium franciscanum Romanorum Pontificum constitutiones, 
epistolas, ac diplomata continens: ab Honorio III ad Innocentium VI. Aprobatur Joannis Baptistae Constantii. 
Assisi: Porziuncola, 400-402.  
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progressivamente tonavam-se parte integrante do dia-a-dia, dos estudos à liturgia, 
dos conventos às pregações e da atuação dos pobres às cortes.  

A Universidade que se desenvolveu ao longo do século XIII, desde 
aproximadamente 1200, apresentava um novo tipo de magister e de clero bem mais 
preparados. Os seculares também “romperam” com o sistema monástico com a 
fundação das escolas no final do século XII. Nas cidades, eles exerciam suas funções 
eclesiais, litúrgicas, nas confissões, os enterros ou como mestres em sincronia ao 
estabelecimento da instituição universitária. O clero secular foi um elemento 
essencial no desenvolvimento da trajetória universitária medieval.  

Os dominicanos e franciscanos, por outro lado, foram “enxertados” 
posteriormente às corporações universitárias. Os dominicanos em 1217, antes dos 
menoritas. Além disso, o tratamento dado aos estudos para as novas religionis era um 
pouco diferente entre si. Os dominicanos desde os seus primeiros tempos estiveram 
no embate direto contra a heresia. A preparação intelectual dos frades pregadores 
era parte “identitária”6 de sua Ordem. Com isso, Georges Duby afirma: “os 
dominicanos nada tem de seu, a não ser livros. Mas esses são as suas ferramentas.” 
(Duby, 1993: 140).  

No começo de 1250, no tempo de Boaventura (Giovanni Fidanza c. 1217 - 
†1274) na universidade, as ordens mendicantes já estavam instaladas com seus 
mestres e seus alunos. Os seus conventos com escolas próprias já atuavam paralelos 
às universidades. Entretanto havia um impasse para os frades que eram também 
mestres. Estes devotavam integralmente para as suas Ordens. Contudo, a universitas 
era em si uma sociedade juramentada, que também exigia certa exclusividade.  
Assim, Gilson descreve:  

 
[...] o mestre que pertencesse a duas entidades constituídas, igualmente 
sólidas e exclusivas, necessariamente havia de se encontrar em situação 
embaraçosa; o Doutor da Universidade de Paris que pertencesse a uma 
das ordens mendicantes podemos dizer que se assemelhava a um ser 
social híbrido, que deveria se atentar para os regulamentos de sua 
corporação e a regra de sua ordem. (Gilson, 1948: 21) 

 
 O limite entre a obediência quase incondicional à Ordem desarmonizava 

com o preceito de autogestão das universidades. O juramento à corporação era um 
princípio integral de cooperação em prol da “liberdade” (privilégio). Era se tornar 

 
6 Cf. Fortes, C. C.(2011) “Societas studii”: a construção da identidade e os estudos dos frades pregadores do 
século XIII. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia - Departamento de História. Disponível em: < http://www.historia.uff.br/stricto/td/1344.pdf>, 
último acesso em 13 abr. 2012. 
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fiel aos interesses dos mestres e dos alunos, algo praticado também por outras 
corporações de ofícios. O caminho tripartite de cumprir os sacramentos, a pastoral, 
os estudos e, eventualmente, estar junto à corte do Rei, propiciou aos frades uma 
representação social forte e ampla.  

 
O rei Luís IX (1214 - †1270), segundo levanta Le Goff, abraçou a novidade 

mendicante e favorece os frades com doações aos conventos e privilégios dentro de 
seu domínio (Le Goff, 2002: 661). A diferenciação positiva na pastoral atraiu a 
atenção do rei. O historiador francês comenta: “nesses frades ele se interessa pelos 
conhecimentos dos problemas da sociedade que mostram, pela eloquência de 
pregadores que são [...]” (Le Goff, 2002: 663).  

 
São Luís trouxe efetivamente os frades para a administração de sua “religião 

particular” como capelães e como confessores. A partir 1247, na reforma da 
administração real de Luís IX, os frades atuaram como inquiridores na reparação de 
injustiças. Jacques Le Goff contabiliza: 7 menores e 8 pregadores em um total de 31 
comissionados do rei (Le Goff, 2002: 664). A popularidade dos mendicantes, 
segundo Carolina Coelho Fortes, advém de seus privilégios papais, do sucesso social 
onde atuavam e da ministração sacramental (Fortes, 2011: 285).  

 
 A partir dos anos de 1250, o sucesso dos menores e seu lugar social 

começaram a sofrer contestações. Nesse tempo, a oposição aos menores ocorreu de 
forma mais explícita e envolvendo atores diversos. Ao se recuar cronologicamente 
ao período estudado nesse trabalho, os impasses começam com o início das escolas 
conventuais. Um primeiro desacordo ocorreu durante a greve universitária de 1229, 
chamada de grande dispersão. A corporação decide cessar das lecturae, mas os 
mestres dominicanos e franciscanos não pararam as aulas. Mais além, o bispado de 
Paris outorgou a licença para que as aulas de teologia não fossem interrompidas e 
fossem assumidas pelos frades.  

 
Mesmo com a interrupção das aulas, o chanceler de Paris continuou a liberar a 

licentia docendi através das leituras de teologia nos conventos mendicantes. Ao “furar 
a greve” os mestres mendicantes rompiam o juramento com a universidade. Isso 
por si só já causava um mal-estar entre essas instituições. Com isso, observa 
Reinholdo Ullmann: 

 
[...] os mendicantes lecionavam teologia, nos seus conventos, agregados 
às universidades e, naturalmente, não participavam das paralisações da 
aula. Já por essa razão, os frades não eram bem-vistos. A isso acrescia 
um somatório de motivos para serem tidos como um corpo estranho na 
universidade parisiense. (Ullmann, 2000: 222-223) 

 

 O problema com os frades, nesse primeiro momento, era de ordem 
estatutária dentro das exigências juramentadas da corporação. Para os mestres 
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seculares, os frades apenas usavam unilateralmente a universidade. Assim, dava-se a 
impressão que os mendicantes não se solidarizavam com o conjunto da universitas 
devido à exclusividade dada à Ordem. Os mendicantes eram acusados de apenas 
querer se beneficiar da faculdade de teologia e de serem alheios às outras artis.  

De fato, os frades possuíam studii “independentes” e eram autônomos em 
relação ao bispado de Paris. Isto significa que eles respondiam diretamente ao papa. 
Os menores recebiam seus títulos diretos da Igreja através dos privilégios. Eram 
somente obrigados a obedecer aos seus prelados, superiores diretos, os dispensando 
da obediência à hierarquia e aos estatutos universitários. Com isso, os frades cada 
vez mais usavam da universidade apenas naquilo que era útil à Ordem. Entretanto, 
as querelas envolvendo seculares e regulares não se limitaram a 1229 e 1230, mas 
vinte anos depois esta crise se agravaria mais.  

 No início de 1250, Boaventura já era bacharel bíblico e inicia seus 
comentários das Sentenças de Pedro Lombardo para se titular como bacharel 
sentenciário. Seus exames para a licentia docendi se iniciam por volta de 1253 
(Bougerol, 1984: 5-14). No ano em que o Doutor Seráfico pleiteava sua licença para 
ensinar, tem-se início uma nova querela, mais aguda e desgastante para os frades. 
Estes seriam fustigados por motivos que excediam à universidade, mas também pela 
sua atuação pastoral.  

 Ainda em 1250, o papa envia uma carta ao chanceler da Universidade de 
Paris que, por um lado, entra em desacordo com os estatutos, mas regula a liberação 
da licentia. O sumo pontífice autorizou a licentia docendi com inúmeras restrições e 
todos que a pleiteavam deveriam ser examinados estritamente (juxta) pelo chanceler. 
Assim se confirma com os trechos da carta: 1) “[...] que a partir de seu detido exame 
e pela sua consciência, negue ou conceda o pedido de licença aos postulantes [...]”; 
2) “[...] estar atento aos mais idôneos, principalmente aos religiosos7[...]” ou 3) “[...] 
que pela sua vontade transfira a outros, não a mesma licença dos mesmos que a 
postulam”8 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1250], 191). Jacques Verger comenta que 
essa carta de Inocêncio IV cooptou os mestres seculares (Verger, 1990: 76). 
Desobrigava os religiosi de qualquer exame dos quais os demais passavam. Feria o 
estatuto universitário do privilégio de autogestão da corporação e ampliava as 
liberdades dos frades.                 

 
7 O termo religio se referia a uma forma de vida regular, incluindo frades pregadores e menores.  

8 1) [...] quod post examinationem eorum juxta tuam concientiam super hoc des vel neges petenti licentiam 
postulatam; 2)  [...] Nos atendentes quod plures idonei et praecipue religiosi; 3) qui voluntatem suam in alios 
transtulerunt, nunquam eadem licentia postularent (....). As fontes que se referem a documentos oficiais e 
cartas entre a chancelaria da Universidade de Paris foram retiradas da Chartularium Universitatis Parisiensis, 
volume I. Tal fonte será citada no corpo do texto seguindo a seguinte forma: Chart. Univ. Par., Tomus 
I(FONTE), [1250] (DATA DA CARTA, BULA etc.), 191 (NÚMERO DO DOCUMENTO), e o número da 
página caso o documento ocupe mais de uma página na Chartularium.   
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  Em 1252 surge um alerta de concórdia, mas desta vez um golpe para a 
autonomia dos frades. O novo estatuto da Universidade de Paris restringia as 
cátedras na faculdade de Artes e obrigava todos a respeitarem, de forma 
juramentada, o estatuto (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1252], 200). O clima entre 
mestres seculares e mendicantes ficava cada vez mais tenso. Nessa perspectiva, os 
frades se viam em constante disputa com os estatutos, que exigiam integralidade na 
mesma medida em que sua Ordem.  

 
O frade na universitas, por sua vez, se vê na necessidade de usar dos estudos, 

principalmente os de teologia, para cumprir as obrigações formativas de seu voto 
menorita. Por outro lado, a universidade exigia uma fidelidade maior, coisa não 
permitida entre os menores, pois sua “profissão” (professio) era servir a Igreja através 
de sua Ordem. A autonomia dos frades diante da corporação era questionada pelo 
tratamento constitucional, interno à universidade. Em suma, Rashdall acrescenta: 
“ninguém negava o direito de um frade devidamente licenciado pelo chanceler de 
ensinar teologia os membros de sua ordem e a outros” (Rashdall, 1895: 376). Os 
frades estudantes se encontravam em um dilema entre “dois mundos 
juramentados”, o da professio da Ordem e o da juratio da Universidade. 

 
Como demonstra Rashdall, o “juramento” universitário não era uma 

solenidade formal, mas um apelo de consciência (Rashdall, 1895: 377). Jurar e fazer 
parte da corporação significava pertencer a um lugar social com uma finalidade. 
Porém ainda que salvaguardados pelos privilégios (papal e do poder local), os 
juramentos subsistiam a estes, e a sua quebra era considerada traição. A capitulação 
dos frades em relação aos interesses da universidade proporcionou a queda da 
reputação das ordens entre os seculares. Ao mesmo tempo, para a Universidade, 
significava uma ameaça aos seus privilégios.  

 
Como aponta Fortes, os mestres seculares acusavam os frades de usar da 

corporação apenas para aperfeiçoar seus conhecimentos, pois seus estudos básicos 
se davam nos conventos, isso significava um descompromisso com a Universidade 
(Fortes, 2011: 290). Os frades eram mais itinerantes, logo havia uma rotatividade alta 
entre os mestres de teologia. Onde houvesse a necessidade de um mestre nas escolas 
conventuais, o frade requisitado deveria deixar sua cátedra para atender a Ordem. A 
alta circulação de mestres mendicantes causava prejuízo às aulas da corporação. 
Com isso, os frades frequentavam a faculdade de teologia, aprimoravam seus 
conhecimentos, obtinham os títulos, mas estes iriam ser usados exclusivamente pela 
Ordem e não em favor da própria corporação.  

 
Em 1252 houve mais uma intervenção estatutária papal que visava a promoção 

de cátedras aos frades. Contrário à iniciativa de 1250 do papa Inocêncio IV, esse 
documento diz que para ser elevado à cátedra de sacra scriptura, “[...] a promoção 
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local dos estudantes deve aguardar o tempo oportuno”9 (Chart. Univ. Par.  Tomus I, 
[1252], 200). Além disso, restringia quem deveria ensinar em público, atentado para 
os mestres regulares (religiosus aliquis non habens collegium...). O papa acrescenta que se 
deveriam cumprir os estatutos e evitar “multiplicação de mestres além da 
necessidade”10 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1252], 200). E, derivado disso, as 
cátedras seriam restritas em “um colégio dos religiosos (escola conventual, 
‘religiosorum collegia’) um mestre regente por cada escola e que também as restantes 
sejam restritas a uma.”11 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1252], 200).  

 
Dessa forma, como o texto apresenta, seria cumprido todo o “rito” das 

disputationis das glosas para cada título e tudo examinado de perto (juxta) pelo reitor. 
Caso não fosse executado assim, o estatuto universitário haveria a pena “a ser 
pedida a exclusão da associação dos mestres”12 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1252], 
200). A limitação das cadeiras dos frades foi resultado de um ataque direto 
impetrado pelos mestres13. Em 1253, os mestres mendicantes recusam o novo 
estatuto. Como consequência, Verger observa: “os regentes mendicantes foram 
excluídos enquanto, por sua vez, o papa suspende os privilégios das universidades” 
(Verger, 1990: 76). A recusa se junta à interrupção das aulas em 1253.  

 
Além disso, ainda naquele ano, o papa tomou uma atitude mais incisiva sobre 

os mestres e os mendicantes.  Inocêncio IV enviou uma carta para a universidade 
com um tom de concórdia. Entretanto, certamente ela desagradou a ambos. Depois 
da queixa dos mendicantes, a decisão papal foi de “separar os estudos”: “que os 
ditos frades mestres e regentes se separem de sua associação (consortium) da 
universidade [...]”14 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1252], 222). Estavam sob a condição 
de penalidades caso não se cumprisse. Assim, os laicos e seculares “como tal não se 
ouça, pelo bem, as aulas (lectiones) dos frades [...]”15 (Chart. Univ. Par.  Tomus I, 
[1252], 200). Em outra tonalidade o papa dizia que “os mestres retomem as aulas”16 
(Chart. Univ. Par. Tomus I, [1252], 200). Por fim o papa convoca todos à concórdia e 
enfatiza que os frades respeitem os estatutos universitários.  

 
9 [...] et promotionis locum studentibus oportuno tempore reservare [...]  

10 [...] praeter necessitatem magistrorum multiplicationem [...]  

11 Ut singula religiosorum collegia singulis magistris actu regentibus et unica schola de cetero contenta. 

12 A consortio magistrorum penitus excludetur [...]  

13 Cf. carta de 1251 aos custos da Ordem menorita: Chart. Univ. Par. Tomus I, [1251], 199. 

14 [...] dictus fratres ibidem regentes a magiterorum collegio et Universitatis consortio separantes nomine 
Universitatis eijusdem [...]  

15 [...] ut lectiones eorundem fratrum decetero no audirent [...]  

16 [...] Quod magister resumpserint lectiones [...]  
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 As limitações que o papado impôs aos seculares e aos mendicantes eram 
mais do que uma proposta de paz. Significava um apelo à separação de parte a parte 
para que cada um usasse o estudo à medida de sua necessidade. Em princípio, com a 
delimitação das cátedras dos mendicantes, a alteração dos estatutos e a “separação” 
das escolas, o papa favoreceu muito aos seculares. Mas a existência de duas escolas 
poderia ser um prejuízo aos mestres seculares quanto à manutenção da corporação. 
Os frades não apenas estavam presentes como mestres, mas como alunos que 
desejavam alcançar todos os títulos que a universidade chancelava. Porém a 
insubmissão dos frades aos estatutos universitários não poderia ser tolerada.  

Dessa forma, Inocêncio IV em janeiro de 1254 concede o privilégio aos frades 
e delimita sua atuação entre os seculares: “[...] não é, portanto, vosso estudo inútil, 
desde que dê algum fruto e que na presença de vossa autoridade concedemos, assim 
como pregar em público quando solicitado e lendo ordinariamente em teologia se 
for licenciado [...]”17 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1254], 227). Durante o pontificado 
de Inocêncio IV, todas essas querelas18 entre os frades e os seculares ficaram mais 
agudas a partir de 1254. Isto se deu em dois momentos. O primeiro, em uma carta 
datada de fevereiro, o sumo pontífice se queixa do crescimento de mestres além da 
vontade do chanceler da universidade19 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1254], 230, p. 
253). E continuava a tratar da restrição das cátedras dos studia dos frades e apela à 
fidelidade aos estatutos das universidades. 

O papa diminuiu as cadeiras dos mestres mendicantes: “posto que nenhum 
convento em nosso colégio não possua duas cátedras solenes de mestre regente”20 
(Chart. Univ. Par. Tomus I, [1254], 230, p. 254). Em outra parte, a carta deixa 
explícita: “que nenhum mestre, por bem, não se admita sem antes fazer o juramento 
ao estatuto [...]”21 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1254], 230, p. 255). A recomendação 

 
17 [...] Ne studium vestrum inutile, se non proveniret exinde fructus aliquis, videatur, presentium vobis 
auctoritates concedimus, ut in predicando publice, si fueris requisiti, et legendo ordinarie in teologia, cum 
licentiati fueritis [...] 

18 É muito comum à historiografia tratar desse período como “querelas universitárias” ou mesmo “querela 
antifraternal” o que é identificado como um conjunto de práticas, representações, lutas que partem das 
universidades e culminam ataques formais entre mendicantes e seculares, ou uma “guerra de penas e 
tratados”. Em primeiro lugar por parte dos seculares que representam aos poderes de sua época suas queixas, 
ácidas muitas delas, em que negam o lugar social dos frades e sua legitimidade na hierarquia da Igreja. 
Posteriormente veio a resposta e defesa dos frades no qual Boaventura esteve na linha de frente. Essa parte é 
de suma importância para definirmos a “representação externa” dos frades menores em especial. O 
posicionamento da Ordem dos menores foi fundamental para se legitimar a sua atuação nesse contexto. O 
seu progressivo enraizamento em diversas esferas sociais também foi fundamental para que a estrutura da 
Ordem e sua afirmação externa não sofressem piores abalos.    

19 [...] per eandem cathedras multiplicatis sibi doctoribus successive praeter volutatem cancelarii [...]  

20 [...] ut nullus regularium conventos in collegio nostro duas simul sollemnes cathedras habere valeat actu 
regentium magistrorum [...]  

21 [...] ut nullus decetero magister adimittatur ad collegium magistrorum, nisi  prius iuraverit statuta [...]  
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sobre estrita observação aos estatutos consolida e aprova, por hora, as 
reivindicações dos mestres seculares em detrimento dos frades. O segundo 
momento de 1254 foi mais incisivo e mais duro com a bula Etsi animarum.  

 As reivindicações dos mestres seculares extrapolaram aos estatutos das 
universidades e atacaram os frades e os seus privilégios relacionados à pastoral. O 
papa Inocêncio IV restringe os mendicantes em dois sentidos, ambos a respeito da 
cura animarum: a) delimita as pregações “nos dias de domingo e festividades, 
enquanto nas igrejas paroquiais se celebra a missa solene, na palavra proposta ao 
povo [...]”22 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1254], 240); b) o papa restringe a atuação 
dos enterros nas igrejas dos frades, e em tom ácido: “com a canônica justiça 
defraudada, para as quais nas paróquias se assuma o corpo dos defuntos”23 (Chart. 
Univ. Par. Tomus I, [1254], 240). A bula papal redefiniu os papeis na cura animarum. 
Ela atentou para uma “volta” ao “costume” (consuete), ou seja, às práticas litúrgicas 
antes dos privilégios obtidos pelos frades na pastoral.  

 Os mestres seculares obtiveram uma “vitória” parcial. Eles não contavam 
com a morte do papa Inocêncio IV (7 de dezembro) poucos dias depois da Etsi 
animarum. O novo papa, Alexandre IV, um mês depois da bula de seu antecessor, 
reestabeleceu os privilégios dos frades na bula Nec insolitum (22 de dezembro de 
1254) (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1254], 244). O papa ao anular a bula de Inocêncio 
IV não só recoloca os frades nas funções que há um tempo realizavam, mas também 
reacende a pira do “antifraternalismo”. 

 O comportamento epistolar do final do pontificado de Inocêncio IV foi 
qualitativamente diferente do seu sucessor, Alexandre IV. Em abril de 1255, um ato 
pró-mendicantes foi tomado pelo novo papa. A bula, conhecida pelo seu incipit, 
Quasi lignum vitae in paradiso... reestabeleceu os privilégios dos mendicantes no 
consortium, ou  seja, na universidade de Paris (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1255], 247). 
A bula trata de uma resposta papal interferindo nos estatutos da universidade e 
revoga as cartas de Inocêncio IV em que excluíam os mendicantes da corporação. A 
bula reafirma a fidelidade e juramento compulsório aos estatutos, indistintamente se 
regulares ou se seculares. A Etsi animarum não foi completamente revogada, mas 
tentou reagrupar a universidade a partir da readmissão dos frades. 

 Na Quasi lignum vitae in paradiso..., o papa atenta para que se recebam “como 
tal os preditos frades sem dificuldade, antes sem demora”24 (Chart. Univ. Par. Tomus 
I, [1255], 247, p. 280). Além de exercer a prerrogativa de que se cessasse qualquer 
processo de vexação aos mendicantes. Sobre os estatutos universitários, o papa os 

 
22 [...] diebus dominicis et fesivis, dum in parrochialibus eclesiais missarum solemnnia celebratur, solemniter 
verbum praedicationis proponut populo.   

23 [...] Cum canonica justitia defraudantur, de quorum parrochiis assumutur corpora defuctorum. [...]   

24 [...] ut praedictus fratres sine difficultate seu dilation (…)  
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usa como um apelo de concórdia (pro pace vestra). E que sejam promovidos os 
estudos em paz: “portanto, que os estatutos e as ordenações segundo da nossa 
moderação que se consolidem como inviolável a habitual observação [...] que 
nenhum mestre secular ou regular conserve e não esteja em débito com os 
juramentos [...]”25 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1255], 247, p. 284).  

 

A “guerra de penas e tratados”: a ofensiva de William de Saint-Amour, o 
malleus fratrum 

 

Nesse cenário, o mestre secular William de Saint-Amour (c. 1200 - †1272) se 
torna um dos procuratororis dos seculares da Universidade de Paris intermediando em 
Roma e entre os bispados locais. Mas o mestre não se limitou apenas a mediar os 
interesses da universidade frente aos poderes. O procurador atacou frontalmente os 
frades pela sua pena através do opúsculo Tractatus brevis de periculis novissimorum 
temporum26.  

O tratado de William de Saint-Amour, como esclarece Geltner, aparece por 
volta de março de 1256 (Geltner, 2008: 13). Esse opúsculo incendiou o meio 
universitário e outros grupos sociais como o papa e o rei. A ofensiva de Saint-
Amour extrapolaria à corporação, pois colocaria em dúvida a legitimidade dos 
frades. Assim, como apresenta Moorman: “A situação havia sido enormemente 
exacerbada pelas séries de publicações fazendo da disputa não mais sobre o papel 
constitucional, mas foi além envolvendo a integridade e a ortodoxia dos frades 
como um todo.” (Moorman, 1988: 128). Nesse sentido, para Jonathan Robinson, 
houve uma evolução para um “novo conflito” que se estendeu à cura animarum dos 
frades (Robinson, 2008: 3). 

O texto de Saint-Amour não ficou sem resposta. Boaventura foi um dos 
protagonistas na defesa das ordens nesta “guerra de penas e tratados” como definiu 
Gretien de Paris (Paris, 1928: 215). Essa “batalha” exemplifica as vias escolhidas 
pelo mestre franciscano em defesa de sua Ordem. O Doutor Seráfico tomou por 
parâmetro o lugar dos frades pelas virtudes intrínsecas da pobreza, da obediência e 
da humildade. No âmbito social, o mestre franciscano elencou o valor dos frades no 
serviço da Igreja.  

 
25 [...] Hiis itaque statutis et ordinationibus secundum moderationem nostram robur inviolabilis observantie 
habituris [...] 

26 Com relação ao texto do De periculis... a tradução usada é a de Guy Geltner, para o inglês, sendo essa edição 
bilíngue, latim/inglês, citada nas fontes ao final do artigo. Com o intuito de citar a fonte respeitando as suas 
subdivisões (original e a tradução), o texto de Saint-Amour será assim citado: De periculis... (FONTE) 
[Prologus] (Subdivisões do texto latino).  
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A ofensiva de William de Saint-Amour buscava deslegitimar o lugar ocupado 
pelos frades a partir das particularidades das ordens. Como exemplo, no valor 
externo de sua pastoral, nos privilégios papais adquiridos pelos frades e, por fim, 
associando-os ao “fim dos tempos” por estarem a serviço do “anticristo”. Um dos 
pilares dos frades, em especial os discípulos de Francisco, era a humildade. Esta foi 
prontamente desconstruída negativamente para invalidar o modo de vida dos 
menores. A humildade tem um sentido profundo nesse ataque, pois era uma das 
características mais marcantes delegadas pelo santo de Assis.  

 Segundo o mestre secular, a suposta humildade dos mendicantes dissimula 
suas más intenções. Torna-se, portanto, um imperativo extinguir as Ordens 
Mendicantes pelo bem da integridade da Sé Romana. Dessa forma, Saint-Amour 
convocava os prophetae e videntes27 a observar o periculum: “aqueles que se devotam à 
exposição da Escritura podem verdadeiramente serem chamados de ‘observadores’ 
(videntes), e são chamados nessas mesmas palavras de ‘profetas’.”28 (De periculis... 
[Prologus]). 

Saint-Amour chama a atenção os prelados e a toda Igreja. A sua convocatória 
parte dos seguintes eixos: a) sobre lugar dos frades na hierarquia da Igreja; b) a 
postura mendicante de invasores (penetrant domos) na cura dos seculares; c) o cunho 
“escatológico” em que os frades são sinais do anticristo e do fim dos tempos. Além 
disso, o texto usa de muitas generalidades e alegorias para se acusar o papa e o rei 
Luís IX de protetores dos “inimigos” da Igreja. Com o clima já fervilhante, William 
de Saint-Amour conclama: “Portanto, passados mil e duzentos anos desde a haver 
predito e terem pregado os apóstolos, assim, como dito, os perigos podem ser 
evitados, agora conhecidos, eles podem estar se aproximado mais e mais. Os 
cristãos deveriam estar alerta e mais fortes para que isso possa ser evitado.”29 (De 
periculis... [Prologus]). 

Nesse sentido, como apresentou Penn Szittya, o tom vocativo de Saint-Amour 
possui uma exegese bíblica muito própria (Szittya, 1986: 30-31). O mestre fez uma 
justaposição textual se espelhando biblicamente para interpretar os acontecimentos 
de Paris. O texto de Saint-Amour representa não apenas uma “visão” dos seculares, 
mas uma percepção mais ampla que excluía os frades de toda a ortodoxia 

 
27 O termo usado é muito amplo e polissêmico. Traduziremos, portanto, de “observadores” ao invés do 
cognato “vidente” que possui um sentido um pouco diferente no português atual. A intenção de Saint-Amour 
está ligada à ideia de “vigilantes”, “observadores atenciosos”. Ao mesmo tempo associamos ao sentido da 
palavra latina videns,-entis, que pela definição do  Dicionário de F.R. dos Santos Saraiva: quem tem olhos abertos, 
acordado, que está em alerta (Cf. “Verbete Videns-entis”, p. 1275)     

28 Sic vacantes scripturis et exponentes eas “videntes” merito dici possunt, cum et ipsi in eisdem litteris 
“prophete” dicantur [...]  

29 Cum ergo ex tunc, scilicet, mille ducentis annis elapsis, premonuerit apostolus et precaverit ut predicta 
pericula vitarentur, constat quod, nunc magis ac mais illis periculis appropinquantibus, multo fortius monendi 
sunt christiani de illis vitandis.   
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eclesiástica. Além do mais, significa também deslegitimar progressivo auxílio e a 
confirmação que a Cúria já fazia desde Inocêncio III (pontificado: 1198-1216). 

 Para o mestre secular, na hierarquia eclesiástica “nem deveria de serem 
constituídos novos apóstolos na Igreja de Deus, em ordem a pregar, quando que a 
Igreja já havia posto em Ordem, pelos apóstolos, isto é, os bispos e concernente a 
seus servidores”30 (De periculis... [2]). Além disso, a divisão ideal que William de 
Saint-Amour atribui à Igreja reporta a uma tradição anterior ao aparecimento e ao 
desenvolvimento dos frades como religionis. O mestre se inspira nos textos de 
Pseudo-Dionísio, o Areopagita31, conhecidos como De ecclesiastica hierarchia. Assim, 
para a Igreja apenas havia duas ordinis:  

 
[...] ‘ordem do aperfeiçoamento’ e assim é superior, ela possui três graus, 
isto é, ‘bispos, padres paroquiais e os diáconos ou ministros’; ‘a ordem 
dos que buscam a perfeição’, que é ‘inferior’, e possui três graus, ou seja, 
os ‘homens que vivem sob uma ‘regra’, chamados de monges e os fieis 
laicos e catecúmenos.32 (De periculis... [2]) 

 

 Nessa perspectiva, na hierarquia eclesiástica, não há lugar para os frades. Eles 
são um tipo anômalo já que, parafraseando Pseudo Dionísio: “na hierarquia da 
Igreja está ordenada em acordo com a hierarquia celeste”33 (De periculis... [2]). Além 
disso, há o critério de inferior e superior quanto às funções na Igreja. Aos 
superiores, no caso os seculares, foram dados o ofício dos sacramentos no qual 
nenhum regular poderia se ocupar. Portanto, os frades são um “corpo estranho” na 
Igreja, ainda que vivam sob uma regra, os graus da Igreja não os comportariam pelo 
seu estado de “enxerto”.  

Os frades, além de não possuírem um valor em si, qualquer tentativa deles 
galgarem funções na Igreja seria uma usurpação. Com isso são taxados como não 
enviados (non missi) por Deus. Toda a afirmação pastoral que os frades executaram 
até então, pela pena do mestre secular, não possuía nenhuma utilidade. Saint-

 
30 Nec debent novi apostoli in ecclesia dei consituti ad predicando cum ipsa ecclesia, tam de apostolis, id est, 
episcopais, quam aliis ministris [...]  

31 Na tradição latina Corpus Areopagiticum. Na Idade Média se acreditou que fosse um escrito de Dionísio, 
membro do Areópago, único convertido em umas das missões de São Paulo às ilhas da antiga Hélade (Atos 
17, 34). O autor até se apresenta como o areopagita. Entretanto, ela é uma obra de criação de um monge de 
origem síria que se inspirou em diálogos platônicos e na mística cristã para escrevê-la. Somente no 
humanismo dos séculos XIV-XV que se descobriram as verdadeiras origens e autoria dos textos. Foi 
transmitido ao Ocidente pela tradução latina de João Escoto Erígena (†877) (Vauchez, 2013: 117).      

32[...] “ordo perficientium”, sic qui est superior, habens III gradus, scilicet, “epíscopos, presbíteros, 
dyaconos,” sive ministros; et “ordo perfeciendorum”, qui est inferior, habens III gradus, scilicet, “viros 
regulares”, qui et ibi monachi appelantur, et “fideles laycos et cathecumenos”.  

33  ‘in ecclesia yerarquia, que ad instar celestes yerarquia orninata est’ [...]  
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Amour, portanto, foi categórico: “Ninguém na Igreja, portanto, tem o cuidado das 
almas senão os bispos e os padres das paróquias ou seus auxiliares, isto é, aqueles 
assistidos por eles e se legitimamente enviados”34 (De periculis... [2]). No texto, a 
combinação de sua interpretação “tradicional” da hierarquia da Igreja com o 
comportamento vacante dos frades, levou o mestre secular a classificá-los como um 
gyrovagum35: “evitem, portanto, os ociosos, os giróvagos e curiosos, dos quais são 
falsos, além de um perigo para toda a Igreja e vivem contra a doutrina dos apóstolos 
[...]”36 (De periculis... [12]).  

Segundo as acusações do mestre, a pastoral intrusa dos mendicantes se iniciava 
quando os frades visitavam os lares das pessoas. Os penetrantes domos (os que 
entram/penetram nas casas) são identificados como aqueles que “invadem” os 
lugares que não lhe pertencem e, além disso, tomam as consciências em seu favor. 
Dessa forma, os frades são verdadeiros invasores, ou como o mestre os chama, 
“curiosi”, e, portanto, “falsos pregadores são aqueles que não foram enviados, e tanto 
quanto letrados e santos que parecem ser [...]”37 (De periculis... [2]). 

O texto do De Periculis... está repleto de simbologias bíblicas mais ou menos 
óbvias dependendo da circunstância. Assim, Saint-Amour constantemente os chama 
de “fariseus”, numa referência clara à aparência de santidade dos frades. 
Acompanhado do termo fariseu aparece o de pseudo apostoli ou mesmo os de 
enviados dos antichristi. Como definiu Guy Geltner: “William direciona uma série de 
argumentos expondo o que ele acreditava que seria a falta de ortodoxia das ordens 
mendicantes, o perigo apocalíptico assinalado pela proliferação e o potencial papel 
dos clérigos em alterar esta situação” (Geltner, 2008: 14).  

O mestre secular faz uma divisão bem precisa da Igreja e qualquer variação 
dessa norma haveria o risco de desarmonizar com a ordem Celeste e de ser do 
desagrado de Deus. Portanto: “[...] e assim não pode o sumo pontífice abolir aquilo 
que os apóstolos e profetas decretaram, caso contrário isto pode ser visto como um 

 
34 Nullus ergo habet in ecclesia animarum regimen nisi episcopi et parchiales presbiteri aut eorum 
opiluladores, id est, opem eis ferentes vela b eis legitime constitutiaut vocati.  

35 Essa definição é um pejorativo para monges que vagam e que eram de qualidade moral duvidosa. Ao que 
indica, William de Saint-Amour usa o mesmo sentido do século VI descrito na Regra de São Bento: 
“Quartum vero genus monachorum quod nominatur gyrovagum, qui toda vita sua per diversas provincias 
ternis aut quaternis diebus per diversorum cellas hospitantur semper vagi et numquam stabiles, et propriis 
voluntatibus et gulae illecebris servientes, et per ominia deteriores sarabaitis.” S. Benedict Regula, Caput I, De 
Generibus Monachorum, 10-11. In: <http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/_P2.HTM>, último acesso 
em setembro de 2015.   

36 De otiosis autem girovasis et curiosis evitandis, quoniam et ipsi frequenter pseudo sunt, et ideo periculosi 
sunt  toti ecclesie, et contra doctrina apostoli vivunt [...]  

37 Pseudo autem predicatores sunt qui non missi predicant, quantumcumque literati et sancti sint [...]  
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erro [...]”38 (De periculis... [2]). Quanto ao papa, ao insistir no reconhecimento dos 
frades, desconsideraria a autoridade destes pais espirituais. Com isso: “[...] não é 
provável que o papa contra a doutrina dos apóstolos concederia a licença para 
pregar entre o povo a um número infinito de pessoas, a menos que seja convidado 
por eles [...]”39 (De periculis... [2]). No fechamento da questão recaía sobre o papa, 
como Sumo Pastor, o dever moral e hierárquico de reconhecer esses perigos.  

William de Saint-Amour também acusa os frades de possuíram uma moral 
duvidosa. Os mendicantes eram “sedutores” das consciências dos homens, eles 
usurpam a pastoral dos seculares, ao ouvirem as confissões adentravam nos 
segredos das almas. O mestre secular desqualifica a eficácia evangelística dos frades 
ao dizer: “Certamente, eles irão os seduzir (a todos), isto é, guiá-los pelo seu próprio 
conselho, assim eles os trarão sob seu poder como cativos, ou seja, controlando-os 
através de juramentos e obrigando-os a fazer votos.”40 (De periculis... [5]). Em 
sequência: “Em primeiro lugar, eles são insanos e ladrões [...]. Do mesmo modo, 
estes salteadores, os quais usurpam o poder dos prelados e dos seus súditos, e 
voltam os homens contra os conselhos e a direção de seus prelados”41 (De periculis... 
[7]). 

Na pastoral, o mestre secular enxergava como redundante o ministério dos 
frades. Portanto, eles construíam seu ministério em cima das fundações erguidas 
pelos seculares. O verdadeiro pregador, segundo Saint-Amour, faz sua própria seara, 
portanto: “não vão àqueles que devem ser convertidos, mas situam de preferência 
entre os já convertidos que possuem seus próprios apóstolos, estes são, seus bispos 
e sacerdotes, de modo que sua glória está entre o povo pertencente a outros (....)42 
(De periculis... [14]).       

O mestre secular também se ocupou de difamar a atuação dos frades na 
universidade. William de Saint-Amour aponta os caminhos e o dever dos 
professores e todos os prelados de reconhecerem o mal. Este, como diz Saint-
Amour: “não virá dos bárbaros, dos judeus, mas dos cristãos”43 (De periculis... [13]) e 

 
38 Et sic non potest romanus pontifex destruere quod ab apostolis et prophetis decretum est, aloquin errare 
convincenretur.  

39 [...] non est verissimile quod papa contra doctrinam apostoli personis infinitis vel pluribus licentiam 
concedat predicandi plebibus alienis nisi a plebanis ad hoc fuerunt invitati [...]  

40 Adeo autem seducent eos, id est, ad se sive ad consilia sua ducent, quia redigent eos in propriam potestatem 
quasi captivos, vidilicet, aut iuramenta illos procurando aut per illos astringendo [...]   

41 Primum est quoniam sunt fures et latrones. [...] Item, fures sunt ex eo quod sibi potestatem prelatorum in 
subditus eorum usurpam et eos a regimine et consiliis eorum avertunt..   

42 [...] non vadunt ad convertendos sed potius ad conversos habentes proprios apóstolos, id est, proprios 
epíscopos et sacerdotes proprios, et ita gloriantur in plebibus alienis [...]   

43 [...] non erunt de barbaris gentibus, aut iudeis sed erunt de christianis [...] 

http://www.revistarodadafortuna.com/


414 
Carrara, Maurício Alves 

A representação externa da Ordem dos frades menores: os debates entre Boaventura de Bagnoregio 
e William de Saint-Amour (c.1250-1257) 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 398-429. ISSN: 2014-7430 

também “eles ocultam o mal na aparência de bons, e sempre ocupados nos estudos 
das letras [...] os sedutores serão encontrados sempre entre aqueles se estão 
ocupados no estudo das letras”44 (De periculis... [13]). 

O mestre William de Saint-Amour usou dos argumentos que dispunha. Antes 
recorreu aos instrumentos “legais” diante do papado como “procurador” dos 
mestres. Argumentos sem resultados diante das reviravoltas de 1254. Em outra via, 
o tratado foi a última alternativa de expor aquilo que acreditava ser nocivo. Ao 
invalidar os frades, entre muitas afirmações, seria uma esperança de ser ouvido e 
eliminar o mal pela raiz. O espírito combativo de aniquilamento do mestre recorria 
da escatologia à estrutura interna da Igreja para desqualificar os frades. Nesses 
“jogos de tempos”, a inspiração do mestre se aloca diante de uma tradição ideal já 
passada, mas que em seu meio não mais existia como prática cotidiana.  

Por outro lado, na verdade, não se pode afirmar com segurança que os frades 
se comportavam em seu cotidiano como Saint-Amour descreveu. Existe, portanto, a 
possibilidade de se ter sido apenas um “artifício literário” que tende ao exagero. 
Entretanto, em resumo, não é plausível medir com precisão a realidade em si que 
serviu de base material de todos os jogos retóricos contidos no tratado do mestre. 
Contudo é revelador que o “jogo literário” em prol de uma campanha difamatória 
também se nutria do que se observava no dia-a-dia da cidade de Paris. A exposição 
textual de William colidia com a abertura que a Igreja vinha fazendo em relação aos 
movimentos de religiosidade popular ao longo da primeira metade do século XIII.  

A campanha antimendicante escrita no tratado de William também 
“denunciava” o seu modo de vida. O sustentáculo da Ordem dos menoritas de 
“abandonar tudo para viver por Cristo” foi prontamente desconstruído. A 
“campanha difamatória” sobre os frades, no caso menorita, agiu sobre pontos 
essencialmente vinculados ao santo fundador da Ordem. A vivência franciscana para 
Saint-Amour nada mais era do que uma deturpação desta recomendação de Cristo. 
A prova disto, segundo o mestre secular, era que os menores recusam os bens para 
mendigar e se tornarem ociosos. 

 Ainda que William reconheça que “abandonar tudo para seguir e imitar Cristo 
é uma obra da perfeição”45 (De periculis... [12]), ele não visualizava essa representação 
nos frades. Ao contrário dos apóstolos, como o mestre afirmava, os frades são 
pedintes, mendigam de forma ociosa, coisa que os apóstolos não faziam.  Contrário 
aos frades, abandonar os bens, segundo os monges, trabalhar com suas mãos, era 
um efeito louvável, justo e eclesiasticamente aceitável. Além disso, eles são parte 
legítima da hierarquia da Igreja. A forma de abandonar os bens em nome de Cristo, 

 
44 [...] cum inter oculte malos aparentes bonos, quidam sint semper vacantes studio literarum [...] seductores 
isti reperientur inter illos, qui semper vacante studio literarum.  

45 [...] ominia pro Christo relinquere er sequi Christum imitando im bonis operibus opus perfectionis est [...]  
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conforme São Francisco e São Domingos, nada mais era do que um pretexto à 
ociosidade típica dos aproveitadores. Assim, “portanto, os saudáveis e os que são 
capazes de trabalhar, não devem receber das almas como pobres pedintes, 
especialmente por se fazer de forma injusta, contrariando do princípio apostólico.”46 
(De periculis... [12]).  

Para fechar o ciclo de denúncias do modo de vida mendicante, o mestre 
secular diz que qualquer esmola, presente ou outra recompensa recebida em virtude 
pregação deveriam ser considerados simonia. Com isso, “[...] parece que qualquer 
que é fisicamente capaz de viver de seu próprio trabalho ou de outro, vive sem 
pecado, mas se acaso receber a esmola dos pobres mendigos, comete sacrilégio.”47 
(De periculis... [12]). Mais adiante o mestre conclui: “[...] nem aos pregadores e a 
nenhum cristão é permitido mendigar perpetuamente se ele pode obter as 
necessidades da vida de outra forma e sem pecado.”48 (De periculis... [12]). Para 
William, como aponta Penn Szittya, os frades menores são: “como os fariseus, eles 
emergem como símbolos para uma razão muito específica conectada com as 
disputas políticas entre os clérigos seculares e os frades: a controvérsia dos frades 
em reivindicar viver a forma de vida original dos apóstolos, a vita apostólica” (Szittya, 
1986: 42).  

Os artifícios e palavras usados para denegrir o lugar das novas ordens não 
emergem somente desse conflito em específico como se essa conjuntura 
sobressaísse de forma explícita e direta dentre as linhas do De Periculis... Entretanto, 
esse tratado traz à tona camadas de tempo através de termos e palavras. Como 
resultado, o autor revolve as camadas temporais e as aplica às especificidades da 
conjuntura. Assim, os motivos elencados contra os frades se misturam com 
interpretações já dadas ou mesmo já superadas pela Igreja à época do tratado. Este 
foi um exemplo em que a tradição em forma de autoridade textual foi moldada pelas 
circunstâncias, categorias gerais e universais posta aos usos singulares, da 
conjuntura. 

Depois de expostos os argumentos, o mestre de Saint-Amour apresenta uma 
solução a ser tomada: “[...] e isto é suficientemente grande para que a Igreja seja 
ameaçada por tais homens, a menos que eles sejam expulsos.”49  (De periculis... [14]). 
Caso a Igreja não tomasse alguma atitude, os que fossem “seduzidos” por eles iriam 

 
46 Igitur validis vel potentibus laborare no debent dari elemosine pauperum mendicorum, precipue quonian 
contempnendo preceptum apostoli.  

47 Ita videtur quod validus corpore qui de labore suo vel aliunde sine peccato vivere potest, se elemosinas 
pauperum mendicorum recipit, sacrilegium committit.  

48 [...] quod nec predicatori nec alteri christiano licet mendicare perpetuo se aliunde potest habere iure (vite) 
necessaria sine peccato.  

49 Et summe temendo est ne per tales prericletur ecclesia nisi expelantur ad ea [...]  

http://www.revistarodadafortuna.com/


416 
Carrara, Maurício Alves 

A representação externa da Ordem dos frades menores: os debates entre Boaventura de Bagnoregio 
e William de Saint-Amour (c.1250-1257) 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 398-429. ISSN: 2014-7430 

perecer como coparticipantes de tal perigo e erro. Houve o apelo a todos estarem 
vigilantes. Mais além, o mestre atribui responsabilidades: “E assim de acordo com o 
predito perigo, aos prelados cabem antever e perseguir e da Igreja repelir.”50 (De 
periculis... [9]). 

O texto de Saint-Amour usa dessa realidade como um prenúncio dos males 
internos da Igreja. Segundo o mestre era algo vivo e crescente que se não evitado 
ruinaria a estrutura eclesial. A realidade social do mestre secular se projetava para o 
mundo espiritual, uma luta de frentes visíveis e invisíveis. Não há um valor maior ou 
menor entre elas no simbolismo sociocultural. Em um conjunto, fazem-se 
completas ao se estabelecer as armas para se extirpar os frades da cura animarum e 
entregá-los à condenação eterna. Com isso: “resta a todos que têm a incumbência de 
defender a Igreja que ascendam em sua defesa [...]”51 (De periculis... [epilogus]).  

O tratado de Saint-Amour não era um opúsculo ocasional que apenas 
simboliza um mal-estar privado que toma uma feição pública. Antes, há no texto 
certo estranhamento de um modus vivendi que ganhou uma visibilidade considerável 
em um pequeno espaço de tempo. Os frades, de fato, não se situavam como padres 
seculares e nem alinhados essencialmente à tradição monástica. Nesse sentido, ainda 
que vivessem sob uma regra e um hábito, seu estatuto social e espiritual era 
qualitativamente diferente do monasticismo. Em outra via, recebiam enterros, 
ouviam confissões e tinham seus clérigos. Estavam nas universidades e pregavam 
nas Igrejas paroquiais. Mas seu comportamento social era outro e foi gerado por 
demandas diferentes daquelas que formaram as outras categorias eclesiásticas. 

Szittya ao comentar o argumento de William de Saint-Amour conclui:  

 
Claramente, sob esta concepção da hierarquia da Igreja, os frades 
estavam irregulares, eles não eram clérigos paroquiais, mas uma 
organização internacional como os monges. Entretanto, diferentemente 
dos monges, seu negócio se situava no mundo, primeiramente na 
pregação apostólica e no cuidado pastoral e um ministério conduzido 
independente do bispado de quem os padres recebiam sua autoridade; 
eles frequentemente seguiam sem consultar ou cooperar como os padres 
das paróquias e se introduziam nesses territórios. Sua independência 
provinha do fato de que como ordens, como criação do papa 
respondiam somente a ele mais do que a hierarquia tradicional. (Szittya, 

1986: 46-47) 
 

 

 
50 Et sic patet quorum est predicta pericula inquirere et providere et ab ecclesia reprellere, videlicet, 
prelatorum.  

51 [...] restat ut omines, qui ecclesia defensare tenetur, surgant ad eius defensionen [...]  
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A reação dos frades através da pena de Boaventura de Bagnoregio 

 

Os frades não ficaram áfonos diante dos ataques relacionados às universidades 
e aos seus privilégios num primeiro momento. Após o opúsculo de Saint-Amour, 
eles prepararam sua resposta-defesa. O encargo ficou ao dominicano Tomás de 
Aquino (†1274) e a Boaventura de Bagnoregio, dois mestres representantes dos 
mendicantes na Universidade de Paris.  

Entretanto, a defesa mais efetiva foi escrita pelo mestre menorita. São 
Boaventura preparou o tratado Quaestiones disputatae de perfectione evangélica52. Foi uma 
resposta substancialmente bem-acabada e em termos de conteúdo. Foi uma defesa 
desproporcional, favorável ao Doutor Seráfico, ao se comparar os eixos 
argumentativos de ambos e os efeitos práticos subsequentes. O texto boaventuriano 
foi um trabalho robusto e minucioso no qual desconstruiu pontualmente cada 
ataque do mestre secular.  

A construção textual do Quaestiones disputatae... parte de dois eixos. Um, da 
natureza dos menores pautada na humildade e na pobreza. O segundo parte da 
existência das ordens junto ao plano eclesial como resultado da Providência. Essa 
percepção coloca em destaque o sentido espiritual que os mendicantes representam 
para a Igreja. Parte-se, dessa forma, das razões intrínsecas à Ordem para uma 
representação exterior junto ao conjunto do tecido social.  

Boaventura defendeu a existência das ordens ao apresentá-las diante do 
mundo, da Igreja, na história e como parte integrante dos planos divinos. O valor 
implícito que partiu Boaventura tem como princípio o testemunho. Com isso, em 
um contraponto ao núcleo dos ataques do mestre, Boaventura não usa de uma 
ortodoxia fechada. O Doutor Seráfico responde que a multiplicidade de homens 
dispostos a levar a vida evangélica era uma necessidade diante da variedade da 
criação de Deus. Portanto, o mestre menorita assim diz:  

 
“Dessa forma, em ordem, as distintas e diversas profissões (in 
professionibus) e hábitos não desvirtuam, mas ornam a própria Igreja como 
um todo; onde segundo o impugnador, que nega a existência às criaturas 
menores, assim é impugnador de toda Igreja aquele que anseia em 
extirpar os hábitos humildes em mais vis e abjetos da Igreja.”53 (Quaest. 
Disput... Quaestio I [solutio obiectorum], 15) 

 
52 As referências completas estão descritas nas fontes ao final do artigo. Para a citação da obra de Boaventura 
de Bagnoregio se usará a subdivisão conforme a publicação bilíngue (latim/espanhol) da Biblioteca de 
Autores Cristianos e à edição a qual a publicação da BAC se baseia, o Tomo V da Opera Ominia, Quaracchi 
de 1891. Ex. Quaest. Disput... (FONTE) Quaestio I [solutio obiectorum], 15 (SUBDIVISÕES TEXTUAIS).  

53 Et ideo ordo, distinctio et multiformitas in professionibus et habitus non deturpat, sed ornat ispius Ecclesia 
universum; unde sicut impugnator esset universitatis mundi qui nollet, has criaturas parvulas in universo esse, 
sic impugnator est universalis ecclesiae, si qui de ipsa velit extirpare habitos viles et abiectos.     
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 A Igreja de Boaventura possuía muitas faces e diretrizes, não era um círculo 
fechado, mas aberta àquilo que viesse acrescentar por meio da obediência. A 
harmonização era dada pela pluralidade de formas assumidas internamente na 
comunidade eclesial.  

A integração dos frades e seu modo de vida incluía a submissão total à Igreja. 
Assim, a humildade permitiu aos frades se porem à disposição, servindo através da 
renúncia material visando o bem comum espiritual. Boaventura apresenta o lugar 
eclesial dos frades e o modo de vida em conformidade com os evangelhos. Com 
isso, os fundamentos dos menoritas na humildade eram consistentes não apenas 
como uma percepção subjetiva (solipsista) ou pela introspecção, mas pela 
característica exterior, testemunhada pelo exemplo. Assim, Boaventura desconstrói 
o argumento de Saint-Amour: “Desse modo, a humildade não é apenas um ato 
interior, mas, verdadeiramente, a humilhação exterior é a sua confirmação.”54 
(Quaest. disput... Quaestio I [solutio]). 

Os argumentos tomados por Boaventura eram visivelmente uma referência ao 
modo como Francisco vivia. A todo o momento o mestre menorita não perdia de 
vista a significação que o santo fundador trazia para aqueles que decidiam vestir o 
hábito dos menores. Este “exercício de memória” não é ocasional, mas um 
resultado do caminho até então trilhado pela Ordem menorita. Esse elo não ocorre 
sem uma dialética temporal implícita, especialmente aplicado à representação de um 
passado específico. O exercício intelectual boaventuriano foi uma versão mais 
complexa e elaborada de se posicionar no mundo pela inspiração personalista de 
Francisco. Ao mesmo tempo em que revela um estado da Ordem, uma consciência 
de si e de seu lugar na Cristandade. 

O “molde” institucional menorita era definido na medida em que se expedia 
da Sé Romana as diretrizes básicas do seu lugar sociocultural. Com isso, a memória 
dos menores que Boaventura elenca não é apenas um efeito de “rememoração”. 
Mas foi uma criação ativa ao se resgatar um passado em que Francisco foi o centro. 
Há a afirmação institucional baseada em uma estruturação prévia. A Ordem 
confirma e intenta a perpetuação de seu lugar, de sua imagem externa e, 
simultaneamente, a exteriorização de um modo de vida muito particular.  

Para tanto, as respostas do mestre menorita não foram uma mera 
contraofensiva, mas um exercício de sistematização de uma temporalidade 
relacionada ao processo de institucionalização da Ordem. A própria divisão do texto 
boaventuriano obedece a essa lógica, em que a pobreza, obediência, humildade são 
eixos que dão sentido à representação externa dos frades na sua trajetória. Outro 

 
54 Huismodi autem humililitatis actus est non tantum interior, verum etiam exterior humiliatio et verificatio 
sui.  
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exemplo foi o dinamismo na evolução temporal-espiritual da Igreja que os menores 
e pregadores trouxeram. A hierarquia fechada de Saint-Amour foi assim respondida 
pelo Doutor Seráfico: “ao que se objeta dos monges, há de se dizer que os monges 
regulares alguns têm por profissão e voto o trabalho manual e outros não. E a razão 
disso é a diversidade das profissões por parte do tempo, das pessoas e das 
intenções.”55 (Quaest. Disput... Quaestio II, articulus III [solutio], 12).  

Num segundo plano, os frades de então estavam à disposição eclesiástica pelas 
múltiplas funções, de acordo com o seu talento, não se limitando apenas ao trabalho 
manual. Assim São Boaventura argumenta a partir da Regra de São Francisco:  

 
Ao que se objeta do Bem-aventurado Francisco, há de dizer que na 
Regra do Bem-aventurado Francisco algumas coisas se dizem como 
preceito, algumas como conselho, algumas como instrução, conforme a 
mesma regra por palavras claras as distingue expressamente. Mas no que 
diz ao trabalho, não disse como preceito, pois não mandaria que fizesse 
com devoção, porque não está em nosso poder, senão disse como 
instrução. Pois ensina quem deve trabalhar e como; porque devem 
trabalhar os que têm graça para tal, isto é, suficiente força, habilidade na 
arte e oportunidade segundo lugar e tempo; de modo que se deve ser 
fielmente para o próximo, devotadamente para Deus e modestamente 
para consigo mesmo. Pelo qual o santo pai, entendendo pelo Espírito 
Santo a sua vocação e a congregação de seus irmãos, no qual havia leigos 
e clérigos, não deu por ordem trabalhar manualmente, a fim de que os 
clérigos não desejassem as coisas espirituais por menos úteis [...] a fim de 
que os leigos e os que não são aptos às coisas espirituais, nem ocupados 
nas coisas espirituais os frades e nem elevados ao ócio contínuo da 
contemplação comessem o pão ociosamente [...] Assim, pois, é claro que 
nem todos os pobres e sãos, ainda que não tenham a cura das almas, 
estão obrigados ao trabalho manual.56 (Quaest. disput... Quaestio II, 
articulus III [solutio obiectorum], 16)   

 

 
55 Ad illud quod obiicitur de monachis, dicendum, quod monachi regulares aliqui habent in professione et 
voto laborem manualem, aliqui vero minime. Ratio vero huis est diversitas professionum ex parte temporum 
personarum et intentionum.  

56 Ad illud quod obiicitur de beato Francisco, dicendum, quod in Regula beati Francisci quaedam dictum 
praeceptorie, quaedam monitorie, quaedam informative, sicut ipsa Regula per aperta vocabula distinguit 
expresse. Hoc autem, quod dictum est de labore, nos est dictum praeceptorie, quia non imperaret, quod 
facerente devote, cum hoc non sit in mostra potestate, sed dictum est informative. Informat, enim, quorum 
sit manualiter operari et qualiter: quia illorum, qui habent gratiam, id est facultatem virtutis et industriam artis 
er oppotunitatem loci et temporis; qualiter, quia fideliter ad proximum, devote ad Deum er modeste ad se 
ipsos. Unde sanctus Pater, intelligens per Spiritum Sanctus sua vocationem et colectionem fartum suorum, in 
qua erant laici cum clerici, nec mandatum dedit de manualiter operandum, ne clerici omitterent spiritualia 
propter ninus utilia; nec tamen omnino reticuit ne laici et qui non sunt ad spiritualia idonei nec circa 
necessaria fratrum intendi nec adhuc sunt ad contemplationis indefessum otium elevati panen comederant 
otiosi. [...] Sic ergo patet, quod non omnes validi pauperes, etiam non curati, ad opera manualia sunt astrici.   
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 Quando Boaventura se refere aos mendicantes, ele usa o termo ordinorum 
modernorum (ordens modernas). Os dois modos de vida regular pertenciam a 
naturezas diferentes no estado da Igreja naquele tempo. Com isso, para justificar, o 
Doutor Seráfico apresenta que os verdadeiros pregadores: “se chamam aqueles cuja 
pregação tem autoridade, verdade e utilidade”57 (Quaest. disput... Quaestio II, 
articulus II [solutio obiectorum], 18). Esse princípio são os condicionantes 
imediatos aos mendicantes, pois:  

 
[...] os pregadores das ordens modernas têm em si estas três coisas: 
autoridade, porque são enviados pelo sumo pontífice e pelos outros 
prelados, que são os donos da seara; verdade, segundo é evidente, pois 
pregaram a fé e os costumes segundo a lei do evangelho; e utilidade, 
porque foram chamados do estado de culpa ou penitência ao estado de 
graça [...]58 (Quaest. disput... Quaestio II, articulus II [ solutio obiectorum], 
18) 

  
A defesa de Boaventura se posiciona muito além da hierarquia eclesiástica, mas 

pelos princípios da eficácia e do testemunho das Ordens. Se há, assim, uma 
caracterização particular das “ordens modernas” seria pela sua atuação. A autoridade 
e legitimidade dos pregadores e menores se deram pelo seu lugar no mundo ao atuar 
junto às pessoas. Sua eficácia era para despertar a consciência de sua natureza de 
pecado e conduzi-las ao arrependimento. Tal proposta se encontra em 
conformidade com os Evangelhos, portanto incontestável.  

 O senso temporal de Boaventura coloca um sentido teleológico da fundação 
das Ordens mendicantes em pleno acordo com o modelo histórico da teologia 
cristã. A dinâmica da “história” do Doutor Seráfico apresenta as ordinorum 
modernorum como produto da Providência. De modo que: “[...] há de se dizer que 
Deus dispõe todas as coisas e ordena o tempo segundo a disposição da sabedoria 
divina”59 (Quaest. disput... Quaestio II, articulus II [ solutio obiectorum], 20). Com 
esse princípio, as Ordens mendicantes são representadas pelo parâmetro da 
sabedoria divina à disposição da humanidade. O seu lugar seria dado por um 
modelo universal, alheio à vontade humana e à conjuntura terrena. Dessa maneira, 
são Boaventura diz:  

 
Onde segundo o primeiro tempo da Igreja foram introduzidos homens 
poderosos e operando milagres e sinais, os quais foram os apóstolos e 

 
57 [...] dicitur quorum praedicatio habet auctoritatem, veritatem et utilitatem [...]  

58 [...] praedicatores, haec tria habent in se auctoritatem quidem, quia missi sunt a summo Pontifice et aliis 
praelatis, qui sunt domini messis: veritatem, sicut patet, quia fidem et mores praedicaverunt secundum legem 
Evangelii; utilitatem, quia multos de statu culpae vocaverunt ad statum gratiae vel poenitentiae [...]       

59 Dicendo, quod secundo dispositionem divinae sapientiae Deus universa disponit et ordinat temoribus suis.  
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seus discípulos; e em um tempo intermediário, homens inteligentes nas 
Escrituras e nas razões dos viventes; assim em um último tempo, foram 
introduzidos os homens voluntariamente mendicantes e pobres das 
coisas do mundo. E isto era muito conveniente a fim de que por meio 
dos primeiros se destruísse a idolatria e o poder dos ídolos; pelos 
segundos, as heresias, pelos terceiros a avareza, a qual ao fim do mundo 
reina de grande maneira. Entretanto, por sua vez, a pobreza é o 
fundamento da perfeição evangélica e complemento da mesma portanto 
esteve em vigor no primórdio da Igreja e em acordo com o estado final 
da Igreja.60 (Quaest. disput... Quaestio II, articulus II [solutio obiectorum], 
20) 

 
As ordens mendicantes, como apresenta Boaventura, não são voltadas para si 

mesmas, enclausuradas em uma rejeição do mundo (fuga mundi), mas um bem útil 
para o caminho da salvação. Nelas se recupera o sentido primitivo da Igreja e o 
espírito dos apóstolos. Esta forma de vida é autêntica pelo plano histórico ao 
mesmo tempo em que está acima da prática cotidiana nas universidades e da 
pastoral. Sobre os frades havia uma representação transhistórica e, teologicamente, 
providencial de sua funcionalidade na Igreja. 

Apesar da constante desconstrução da validade dos frades pelo mestre secular, 
Boaventura não titubeia em apresentar as fontes que autorizam o seu ofício. O 
mestre menorita argumenta que seriam duas as fontes para o exercício da cura dos 
mendicantes (Quaest. disput... Quaestio II, articulus II [solutio obiectorum], 19). A 
primeira autoridade seria dada pela potestade, aquela institucional (ex prima 
instituicione). De modo que seria um ofício encomendado ou por meio de privilégio 
(ex inducto oficio, aut ex privilegio). A segunda autoridade é menor (subauctoritas) e se 
refere aos enviados, baseia-se na pastoral e na sua utilidade para toda a Igreja.  

Como conclusão, a autoridade papal era primeira garantia do lugar na cura 
animarum dos frades na condição de enviados. Como complementa Boaventura: “o 
qual disposto no Espírito Santo, para a utilidade da Igreja, a fim de que não só se 
edifiquem com a palavra da pregação, senão juntamente com a palavra e o exemplo 
de humildade...”. Em um ato de reprovação direta a Saint-Amour: “me surpreendo 
que ao dizer que Cristo seja manso e humilde de coração e ouse condenar esta 

 
60 Unde sicut im primo tempore Ecclesiae introduxit viros potentes et miraculis et signis, sicut fuerunt 
apostoli et eorum discipuli; et médio tempores viros inteligentes in Scripturis et rationibus vivis; sicut ultimo 
tempore introduxit viros voluntarie mendicantes et pauperes rebus mundanis. Et hoc quidem recte 
conguebat, ut per primos destrueretur idolatria et idolorum potenta, per secundos haeresis, per tertios avaritia, 
quae in fine saeculi maxime regnat. Nihilominus tamen, quia paupertas fundamentum est evangélica 
perfectionis, et ipsa est quase complementum eiusdem; ideo viguit circa in Ecclesiae statum finalem.     
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humildade e humilhação.”61 (Quaest. disput... Quaestio II, articulus II [solutio 
obiectorum], 19). 

Todas as duas ordinorum modernorum estavam plenamente integradas na função 
de pregar e no auxílio à pastoral. As respostas de Boaventura partem de pontos 
comuns entre elas, em especial pela pobreza e pela autoridade de enviados pelo 
sumo pontífice. Além do mais, o Doutor Seráfico foi contundente em relação aos 
estudos. O mestre regular insistiu na conformação do espírito de humildade e do 
ideal de pobreza com as letras, caso o frade tivesse habilidade para tal ofício (Quaest. 
disput... Quaestio II, articulus III [solutio obiectorum], 11).  

Os argumentos de Boaventura seguiam a métrica escolástica de proposições de 
argumentos que se baseassem em evidências textuais (auctoritatis). O Quaestiones 
disputatae de Boaventura se encontrava na condição de réplica. O volume de páginas 
e argumentos evidencia que não foi apenas uma resposta diante de um problema 
menor. O tratado de William de Saint-Amour intencionava um efeito prático: 
extinguir os mendicantes dos quadros da Igreja. Com base nisso, a resposta 
boaventuriana justificava a existência e utilidade à Igreja. Houve, assim, o 
levantamento de argumentos que reafirmavam o lugar social da Ordem. Além disso, 
o teor das acusações do mestre secular já previa possíveis consequências de seus 
argumentos. O tratado já havia sido incendiário, embora assim justificado:  

 
Declaramos de início que aquilo que se segue é dito como admoestação e 
instrução a toda Igreja, não contra a qualquer pessoa, nem contra a 
qualquer estatuto aprovado pela Igreja, mas dizemos contra o mal do 
pecado e o perigo geral à Igreja. Não a partir de uma invenção nossa, 
porém pela verdade da Sagrada Escritura, na qual reunimos. Entretanto, 
submetemos tudo isso à censura eclesiástica, aquilo que se julga poder 
ser corrigido.62 (De periculis... [Prologus])  

 

A proposição do mestre secular tentava minimizar possíveis efeitos colaterais 
de seu discurso. Foi em vão, pois havia condições fatuais, pessoas envolvidas (papa, 
frades e o rei) em seu texto e a posição de William como procurador dos seculares. 
Todos estes elementos fizeram com que a saída de “não ligar nomes a pessoas” 
fosse uma solução incólume. No caso, o tratado voltou contra o próprio autor. 

 
61 Quod disposuit Spiritus Sanctus ad Ecclesiae utilitatem, ut non tantum aedificent verbo praedicationis 
verum etiam verbo pariter et humilitatis exemplo. Qui ergo didicit a Christo mitis esse et humilis corde, miror, si 
hanc humilitatem er humiliationem audet tanquam reprobam condemnare.  

62 Protestamur autem ab initio, quod ominia que hic ad cautelam er instructionem ecclesie universe, non 
contra personam aliquam, nec contra statum aliquem ab ecclesia approbatum; sed contra peccata malorum et 
pericula ecclesie generalis dicturi sumus. Non ex inventione mostra, sede ex veritate sacre 
scripture,collegimus. Nos [Nichilominus] tamen ominia ecclesiastice correctioni supponimus, si quid in eis 
fuerit corrigendum.  
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A cópia do De periculis... chegou às mãos do papa Alexandre IV que 
prontamente o condenou ainda em 1256. Em junho deste ano, o papa e o rei Luís 
IX expulsam William de Saint-Amour e mais três mestres de Paris do reino da 
França63. Além disso, os turbatores fratris, como dizia Alexandre IV, “os ditos William 
de Saint-Amour e Cristiano que estão em perversidade, desse modo, em qualquer 
lugar, pelo nosso beneplácito se faça detê-los no cárcere [...]”64 (Chart. Univ. Par. 
Tomus I, [1256], 286). O passo seguinte foi admitir e confirmar o lugar dos 
pregadores e menores no estudo parisiense de teologia, ainda em junho de 1256.  

Em outubro o papa condena o De periculis... O documento diz com clareza que 
o mestre secular deturpa as escrituras semeando o mal e a discórdia (quia etiam idem 
libellus magni scandali seminarium...) (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1256], 288). O papa foi 
incisivo ao dizer que era falsa a ortodoxia que estava contida no escrito. Como 
ponto final, Alexandre IV foi categórico:  

 
Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum, dessa forma chamado, 
assim mesmo iníquo, criminoso e execrável [...] falso e nefasto para com 
os nossos frades, e por nossa convocação e autoridade apostólica 
reprovamos e em perpétuo condenamos [...] completamente e em 
qualquer parte sua procure queimar e abolir.65 (Chart. Univ. Par. Tomus I, 
[1256], 288, p. 333) 

 

 Esta foi a primeira medida direta depois de se ter examinado o tratado. Em 
outubro de 1256, o papa enviou ao bispado de Paris uma carta proibindo a 
circulação do texto de Saint-Amour. O sumo pontífice reforçou para que se 
queimassem e que se abolissem os exemplares encontrados nas suas localidades. 
Além disso, com respeito à proibição do libello, o papa incumbiu o arcebispo e os 
bispos de: “[...] a toda Paris solenemente se faça publicar em outros a para todos os 
locais [...]”66 (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1256], 291).  

A proibição chegou à Universidade em novembro de 1256, junto com o 
reestabelecimento das cátedras dos mestres mendicantes (Chart. Univ. Par. Tomus I, 
[1256], 296). O tratado sofreu as penas não somente do poder espiritual. O mestre 

 
63 O documento cita: “[...] Guilermum de Sancto Amore, et Oddone de Duaco, doctores theologie, ac 
Nicolaum de Barro et Christianum canonicum Belvacensem tanquam ecclesiae Romanae rebelles et alliorum 
rebellium incentores ac turbatores Parisiensi studii [...]”.  (Chart. Univ. Par. Tomus I, [1256], 286). 

64 [...] ut dictos Guilermum de Sancto Amore et Christianum, qui sunt in perversitate hujusmodi potiores, 
faceres usque ad beneplacitum nostrum in carcere detinere [...]   

65 [...] Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum, nucumpatur, tanquam iniquam, scelestum et execrabilem 
[...] falsa e nefaria de fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica reprobamus et in perpertuum 
condemnamus [...] prorsus in toto et in quodlibet sui parte comburere er abolere procuret.  

66 [...] ominia Parisius Sollemniter publicetis et faciatis per alios in omnibus locis [...]  
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William de Saint-Amour e mais quatro mestres da Universidade foram expulsos por 
Luís IX de seus domínios. Na sequência, em agosto de 1257, o papa pede ao rei que 
não se permitisse a entrada de William em seus territórios. Também em 1257, o 
papa proibiu sob pena de excomunhão quem os admitir, pois a deles foi revogada a 
licença de pregar e de ensinar.  

 O papa Alexandre IV e o rei Luís IX uniram forças para extirpar William e 
seus apoiadores das suas cercanias. Os frades viram que os privilégios adquiridos 
durante a sua atuação na Igreja não foram em vão. Os mendicantes integrados na 
corte e obedientes ao papa construíram um lugar seguro para levantar seu contra-
ataque. Entre 1256 e 1257 houve sucessivas reintegrações da cura animarum dos 
frades, das suas cátedras e do seu direito de pregar. Estas demonstram que a 
integração social dos frades (dominicanos e franciscanos) com os poderes, cada um 
à sua maneira, possuía uma realidade já consolidada.  

 

Considerações finais 

 

 A representação externa dos menoritas foi de suma importância para que o 
seu lugar fosse amplamente aceitável e útil para o papa e para o conjunto 
eclesiástico. É salutar entender também que a consciência interna da Ordem e sua 
representação fora dos conventos não são duas entidades distintas e não 
tangenciáveis. O senso coletivo da Ordem menorita foi naturalmente trazido à tona 
para que a defesa fosse efetiva. O fizeram em pleno acordo com o modelo 
institucional que se desenvolveu nos anos que seguiram a morte de Francisco.  

A Ordem dos Frades Menores se tornou o que era a partir do momento que 
pôde imprimir uma percepção coletiva, vivenciar de traços comuns e uma 
consciência temporal partilhada em acordo com a ortodoxia da Igreja. Esta 
experiência coletivo-temporal é a junção dialética das gerações com o seu passado 
vinculado ao santo fundador. A defesa dos frades feita por Boaventura está 
intimamente ligada a uma experiência coletiva como membro de uma comunidade 
em seu espaço de experiência acumulado. Com isso, Halbwachs afirma: “[...] a 
representação das coisas evocadas na memória individual não é mais do que uma 
forma de tomarmos consciência da representação coletiva relacionadas às mesmas 
coisas” (Halbwachs, 2013: 61). 

 Tais proposições de memória se efetivam a partir do momento em que elas 
atuam dialeticamente nos conflitos. Uma das consequências da representação 
negativa ao se tentar deslegitimar os frades foi despertar uma consciência coletiva 
daquela conjuntura através da pena boaventuriana. Nesse caso, há uma ação e uma 
reação. William elaborou muitas diretrizes que moralmente excluíam os frades da 
Igreja. Isto condicionou que Boaventura voltasse para uma percepção particular do 
que ele entendia por ser menor em um sentido coletivo-institucional. Não é o 
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indivíduo Boaventura que fala apenas por si. Antes, o mestre regular sistematizou 
uma série de práticas coletivas aliadas à sua experiência pessoal como mestre e frade 
menor para justificar existencialmente instituição a qual pertencia. 

 Internamente, os frades não se constituíram de forma linear. Os menores 
fizeram um caminho trôpego, debativo, em que as gerações são sucedidas e o senso 
de vinculação do que é “ser um frade menor” muda. Quando o Doctor Seraphicus 
toma a dianteira na defesa dos frades, ele evoca um passado acumulado para se 
justificar em uma conjuntura específica. Antes, pautou-se por linhas gerais em um 
modo de vida que era real para ele, mas que chegou a tal contexto pelas disputas 
internas e geracionais sucedidas em um espaço de experiência temporal.  

O exercício representativo do Doutor Seráfico na defesa do modo de vida 
mendicante se sustenta no sentido temporal, no prático e na utilidade coletiva como 
religionis da Igreja. O que Boaventura fez foi trazer uma prática abstrativa de uma 
experiência temporal coletiva aplicada a um momento específico. Nisso, Maurice 
Halbwachs comenta: “[...] os quadros coletivos da memória não conduzem a datas, a 
nomes, a fórmulas, eles representam correntes de pensamento e de experiências em 
que reencontramos nosso passado apenas por que ele foi atravessado por tudo 
isso.” (Halbwachs, 2013: 86). 

A memória e a representação são conceitos polissêmicos e podem ser 
multiplamente aplicados em diversos contextos. Eles também são úteis para explicar 
como os discursos variados no meio social estudado nesse artigo se inter-
relacionam. Nesse sentido, Paul Ricoeur afirma que a representação é uma prática 
de função taxonômica e ao mesmo tempo se situa entre o objeto e a operação social 
(Ricoeur, 2007: 240-241). A explicação de Ricouer não visa compreender uma forma 
ensimesmada da memória. Antes compreende que sua realização é dada pela prática 
social dos grupos ao trazer o seu lugar no mundo. A partir disso, para Roger 
Chartier a representação pode ser uma alternativa para se decifrar as sociedades em 
suas heterogeneidades. Portanto:  

 
[...] penetrando no Dédalo das relações e das tensões que constituem a 
partir de um ponto de entrada particular (um acontecimento, obscuro ou 
maior, o relato de uma vida, uma rede de práticas específicas) e 
considerando que não há prática ou estrutura que não seja produzida 
pelas representações, contraditórias e afrontadas, pelas quais os 
indivíduos e os grupos dão sentido ao seu mundo.67 (Chartier, 2002: 66) 

 

 
67 Para postulados mais recentes sobre a ideia de representação: Cf. Chartier, R. (2011) Defesa e ilustração da 
noção de representação. In: Fronteiras. Dourados, MS, v.13, n°24, Jul./Dez. 2011, 15-29.   
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 A representação vem, por sua vez, como um norte explicativo dessa 
complexa tessitura social em que os frades menores estão inseridos68. Os menoritas 
não apresentam uma validade espiritual a esmo ao se representarem em suas 
características e valores fundamentais como instituição. Antes carregam um 
conjunto de práticas sociais que buscam uma validação em seu espaço de 
experiência institucional.  

O ato de Saint-Amour ao reprovar e descaracterizar o lugar dos frades revelou 
os elos das tensões sociais e o lugar das instituições. Os mendicantes e os mestres 
seculares eram realidades que buscavam um espaço de afirmação bem delimitado. A 
resposta de Boaventura não foi só uma contraofensiva inócua, mas repleta de 
sentido e resultada de uma construção estruturante do tempo em relação às funções 
da Ordem.   

Com isso, Ricoeur diz que pela evocação da memória de um grupo se 
estrutura e se introduz os múltiplos sentidos de uma coletividade através das 
características de “presença”, de ausência e de anterioridade. A representação é o 
primeiro elo dessa cadeia e reúne a tarefa de captar as diferentes formas de 
manifestação social e os conflitos inerentes destas (Ricoeur, 2007: 241). Nesse 
aspecto, atento à questão da escala e ao se aplicar para o caso dos frades, a 
representação e sua eficácia: “[...] modulam os graus de legitimação em curso nas 
múltiplas esferas de pertencimento entre as quais se distribui o vínculo social.” 
(Ricoeur, 2007: 229).    
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