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Resumo: 
A noção de scriptorium é aqui pensada enquanto lugar vicário do poder capaz de 
proferir enunciados verdadeiros. Começa-se com a discussão do termo em busca de 
uma elaboração teórica. Articula-se ao debate a tópica da (re)produção da fides em 
seu avatar de “fé”. Explora-se a relação entre rotas mediterrânicas e circulação de 
textos, associando a operacionalidade dos lugares de ordem a seu outro mundano. 
Estuda-se o entrelaçamento da rede de scriptoria e sua elevação à ordem institucional 
dirigida pela realeza. Por fim, questiona-se se a reprodução da crença nos reis já não 
buscaria vincular fidelidade (sacrifício) e largueza (reparação) desde um modelo 
dadivoso baseado na educação secular das elites guerreiras.    
Palavras-chave:  
Espaço; crença; secularização. 
 
Abstract: 
The notion of scriptorium is thought here as a vicarious place of power capable of 
uttering true statements. First, we discuss the meanings of the term in search of a 
theoretical elaboration. Then we articulate to it a topic: the (re) production of fides in 
an avatar of “faith”. Next, exploring the relationship between Mediterranean routes 
and text circulation, the operability of places of order is associated with its worldly 
other. Finally, we will study the interweaving of the scriptoria network and its 
elevation to an institution directed by the royalty. At the conclusion, it is questioned 
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whether the reproduction of belief in kings would seek to link fidelity (sacrifice) and 
largueza (reparation) on the secular education of the warrior elites.    
Keywords:  
Space; belief; secularization. 
“la mort prend un sens autre qu'experiénce de la mort. Sens qui vient de la mort d'autrui, de ce qui 

là nous concerne” 
Emmanuel Levinas, Dieu, la mort et le temps  

 
“Dans une societé, le croire reinvoie à de l'autre et à un futur" 

Michel de Certeau, Une pratique sociale de la différence: croire 
 
1. Introdução  
 

Ao estabelecer o Vocabulário das instituições indo-europeias, Émile Benveniste 
analisava a surpreendente associação entre a noção de “crença” e de “crédito” 
presente nas línguas védicas, iranianas, também no sânscrito, no irlandês e mesmo 
no latim e nas línguas românicas. Essa íntima sobrevivência atestava um revelador 
arcaísmo de significado. Ato de confiança em (um) deus que implicava na 
restituição, a forma laicizada dessa recorrência semântica apontava ainda para a 
relação da dádiva, quer seja, “confiar uma coisa com a certeza de recuperá-la” 
(Benveniste, p 112). Essa confiança, para alguns estudiosos do cristianismo, no 
entanto, não poderia existir sem garantias de retorno. A meio caminho entre a 
alteridade e o pacto – entre a diferença e a aliança –, a crença cristã apresentava-se 
como um contrato salvaguardado por um conjunto de promessas. Promessas que ao 
reconhecer a verdade revelada, delegavam funções do poder divino a um complexo 
de autoridades (Certeau, 1981 p 364). A pedagogia predicante (fosse o apostolado, 
fosse a lei dos homens) derivava da enunciação ortodoxa, de um dizer autorizado 
que orientava e esperava um fazer (Schmitt, 2014 p 73). Sendo assim, a reprodução 
da crença articulava-se em “lugares de ordem”: espaços habitados por práticas de 
(re)produção de discursos considerados verdadeiros (Certeau, 1994: 201; Kobialka, 
2000: 128).         

 
Nesses espaços, os procedimentos de controle discursivo encontravam-se em 

dispositivos textuais capazes de fixar a Palavra e impedir sua dispersão frente à 
fortuna e à discórdia. Uma prática da diferença emaranhava-se a regras de interdição 
e rarefação de sujeitos. Seus mecanismos eram ambiciosos: séries de autoridades, de 
Moisés – o primeiro a contar histórias – até os Evangelhos, os Pais da Igreja, ainda 
aqueles que continuavam a agrupar seu discurso, seu significado, sua origem, sua 
unidade e sua coerência. Os comentários, capazes de dizer, por fim, o que já havia 
sido dito no misterioso silêncio do texto sagrado, determinavam certa novidade não 
no enunciado, mas no acontecimento de seu retorno. Para compila-los, exigia-se o 
estudo e a disciplina, instâncias moderadoras cuja função era expulsar as anomalias 
de pensamento e ação, lidar com as aporias, exorcizar os monstros e garantir a 
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concórdia por um princípio de coerção espiritual e física que controlava a 
reprodução do discurso, sem deixar de atender à vontade pela verdade, incutindo 
medo, mas também esperança naqueles que compartilhavam a crença (Foucault, 
1996: 21-36). Um discurso de crença, reproduzido desde lugares habitado por artes 
de memória e práticas disciplinadas de escrita, encadeava uma série de autoridades 
que salvaguardavam, na distância criada pela alteridade, o pacto entre dívidas e 
retribuições fundando uma duração alargada entre o sacrifício e a reparação. Em 
outras palavras, a ordem do espaço criava uma ordem do tempo.   

 
Um tempo de espera: purgar agora em nome da soteriologia, prestar tributos 

em nome do bem dos homens. Na história do conceito de fides, encontramos o 
movimento pendular que vai da “fé” à “fidelidade”, mapeando o terreno médio 
entre o mundo cristão e o sistema sociopolítico da feudalidade (Schmitt, 2014 p 74). 
Crer em Deus levava a crer no Senhor, ambos unidos em uma única palavra 
(Dominus). A homologia dessa relação entre as coisas deste e do outro mundo, da 
vida e da morte, do presente e do futuro, acompanha a história oscilante de uma 
primeira secularização de suas práticas. Ambas atitudes se unem, uma vez que 
lugares de saber são também lugares de poder. A Idade Média oferece um modelo 
fechado dessa asserção, pois nela a crença (fides) aparecia como uma categoria 
epistemológica. No regime de verdade cristão medieval, a opinião, nem necessária 
nem evidente, contrapõe-se à ciência, necessária e evidente, embora a última 
encontre-se, nos degraus da verossimilhança, abaixo da fides, o “saber do invisível” 
(Wirth, 1983 p 16). Se para Gregório Magno já não havia grande mérito em se 
acreditar naquilo que é evidente, em Beato de Liébana, autor para o qual voltaremos 
brevemente neste artigo, na fé temos que crer, na esperança devemos esperar e na 
caridade devemos amar: “a fé é aquela virtude pela qual acreditamos que é 
verdadeiro aquilo que de nenhum modo pode ver” (Fides est que veraciter credimus id 
quod nequaquam videre valemos) (Comentários, II, 51-52). De saberes revelados 
passamos por palavras autorizadas para, por fim, credenciá-las por testemunhas em 
um texto que não tinha auctor, mas apenas a autoria, frequentemente coletiva, de 
uma compilação (Hartog, 2011: 222). Da autoria ao comentário, da ordem à 
disciplina, encontramos agora o discurso emendado e revelado como certeza a 
respeito do invisível. Nos lugares habitados pela prática escrita, as condições da 
crença se materializam como produções do saber (Certeau, 1981: 383).  

 
Esses espaços que (re)produziam a crença funcionavam em rede. Os senhorios 

nos quais eles eram estabelecidos não podiam, por mais isolados que estivessem, 
ficar alheios aos sujeitos que eles mesmos excluíam: serviam-se deles, como 
empregados, mensageiros e mercadores, fazendo da alteridade um ponto de 
conexão, o único no qual a sua humanidade confiava como forma de comunicação. 
Como “nós” em uma tessitura geográfica, os espaços de (re)produção da crença 
estabeleciam com o outro um sistema de crédito, creditando sua própria 
sobrevivência justamente àqueles que não podiam admitir no espaço de ordem. Os 
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movimentos do outro, impunes aos limites e fronteiras humanas, seguiam rotas 
ancestrais de comércio e transumância que desenhavam linhas invisíveis pelas quais 
transitavam, igualmente, fluxos de fé e de fidelidade. Os “nós” que se teciam entre 
elas respondiam às novidades desde práticas disciplinadas que não apenas 
representavam o mundo, mas devolviam a ele a expectativa de unir dizeres e fazeres. 
Controlar esses espaços de saber significava controlar a própria (re)produção social 
da crença. Batalhá-los era disputar a legitimidade das apropriações discursivas 
escalonadas por modalidades de empoderamento.  

 
Neste artigo, inicio com a problematização da noção de scriptorium como lugar 

vicário do poder (sagrado ou laico) admitido como capaz – pela associação entre 
estudo e disciplina – de enunciar palavras correspondentes ao domínio do 
verdadeiro; lugares de ordem e espaços habitados por práticas de escrita. Para tanto, 
dividi o texto em seis partes. Na segunda seção, discuto as acepções do termo 
scriptorium em busca de uma elaboração teórica que possibilite dar conta do 
problema que o relaciona com espaços nos quais residem práticas disciplinadas de 
escrita. A terceira parte começa a articular a esses lugares uma tópica, perseguindo as 
evidências que ligam a tarefa amanuense à (re)produção da fides em seu avatar de 
“fé”. Na quarta, a hipótese que liga a crença à expectativa de futuro será associada à 
dimensão heterológica que a conecta ao papel do outro nos sistemas de crédito em 
trânsito entre redes de comércio. Na quinta seção, estudo o entrelaçamento das 
redes de scriptoria e a elevação dos lugares de produção da crença a uma ordem 
institucional dirigida pela realeza, para, na parte final, perguntar se o sistema de 
dádivas já não buscaria vincular fidelidade (sacrifício) e largueza (garantia da 
reparação). Na maior parte do artigo, o recorte se limitará à Península Ibérica 
medieval, dos séculos VIII ao XIII da Era Comum, tendo em mente as Astúrias, o 
reino de Leão e o reino de Castela. As limitações do recorte nos permitem um 
exercício de aproximação com o tema, ao mesmo tempo em que possibilitam 
trabalhar um conjunto específico de hipóteses as quais visam esboçar a 
compreensão das relações entre saber, fé e (bio)poder em jogo nas oscilações entre 
studia, fides e disciplina. Os scriptoria, lugares de (re)produção da crença, são também 
entendidos como espaços ordenados que trocavam relatos, comentavam doutrinas, 
estabeleciam leis, compartilhavam narrativas, executando e permitindo o 
mapeamento de um “comércio da fé” o qual, em suma, performava-se por (e para) 
palavras, ações e trocas nas quais as pessoas escolhiam (a)creditar.  
     

 
2. Conceitos e práticas  
 

 
Sobre o que falamos quando falamos de “scriptorium”: um lugar de trabalho 

amanuense, uma prática de escrita (ou os objetos dessa prática), uma oficina de 
cópias, uma atitude mental? Aqui, uma primeira observação de ordem metodológica 
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pode se fazer útil. Do ponto de vista de uma história dos conceitos, nossa 
investigação deveria tanto seguir o caminho do trabalho de caça filológico, indo dos 
significantes aos significados, quanto tomar a trilha inversa, partindo da elaboração 
teórica do conceito e procurando lexemas associados a essa construção abstrata nas 
fontes. O controle metodológico desses procedimentos corresponde à consciência 
da relação entre os núcleos conceituais contemporâneos e passados: a análise de 
categorias recebidas pela tradição dialoga com o estabelecimento de táxons 
definidos ex post e não evidentes na documentação medieval. Da palavra à definição 
conceitual (semasiologia), passamos com frequência ao movimento que vai do 
conceito geral ao significante particular (onomasiologia) (Koselleck, 2006: 111). Os 
dois procedimentos são válidos e evidentes nas discussões sobre os scriptoria 
medievais. Desse modo, não apenas debatemos a respeito de espaços de produção 
escrita que não eram chamados dessa maneira, quanto assumimos o termo em 
outras conotações, majoritariamente modernas senão mesmo contemporâneas, em 
especial enquanto metonímia de um conjunto de livros associadas a uma autoria. 
Também observamos, na literatura especializada, o estabelecimento de léxicos que 
navegam entre comunidades linguísticas diferentes: no que nos interessa aqui, entre 
o latim e as línguas vernáculas da Península Ibérica medieval. Assim falamos do taller 
de Jaime I, do escriptorio de Alfonso X, etc. O objetivo deste artigo é muito mais 
modesto do que oferecer uma história conceitual – ou mesmo um exame erudito – 
de todas as denotações e conotações atribuídas aos scriptoria. Por outro lado, sem 
deixar de compreender a necessidade de domínio metodológico sobre a questão, 
busca-se passar por uma seleção delas tendo em mente um problema histórico 
relacionado à tópica da (re)produção social da crença.  

 
Assim nos obrigamos a lembrar que as origens do uso da palavra na Península 

Ibérica Medieval podem parecer, à primeira vista, um tanto estranhas. Em Isidoro 
de Sevilha (Etimologias, 6. 9. 2), scriptorium remete ao instrumento utilizado para 
talhar palavras em tábuas de cera (Stones, 2014). A questão, creio, pode ser 
elucidada quando da disposição sincrônica do lexema isidoriano frente ao campo 
semântico mais amplo associado ao termo ao longo do período medieval europeu. 
No sentido estritamente semasiológico, o trabalho do filólogo Charles du Fresne, 
sieur du Cange (1610-1688), ainda nos serve como guia. Du Cange compilou uma 
série de excertos retirados de fontes medievais nos quais autores como Elfrico de 
Eynsham (955-1010), Pedro Abelardo (1080-1152) e Adelardo de Bath (1049-1142) 
já associavam o significado da palavra a um espaço de prática escriturária. Da 
mesma maneira, a poesia de Alcuíno de Iorque (735-804) e os escritos de Simon de 
Tournai (1130-1201) também evidenciariam essa relação (Stones, 2014).  

 
O estabelecimento sincrônico do léxico desde as fontes, associado à literatura 

acadêmica, faz entender sete acepções relacionadas ao termo scriptorium: 1) o próprio 
instrumento de escrita em tábuas de cera; 2) uma sala destinada à redação em 
mosteiros e catedrais; 3) o resultado das compilações de monges amanuenses; 4) um 
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espaço de produção de livros manuscritos; 5) um aposento destinado aos registros 
de nobres ou escrivães; 6) a totalidade de uma obra; 7) a atividade mesma de 
compilação, tradução, composição ou estudo de material manuscrito (Carita, 1992; 
Derat, 2012; Stones, 2014). Todos esses significados parecem convergir a um 
sentido geral que nos possibilita debater o conceito de scriptorium desde uma 
elaboração teórica. Falo da relação entre uma prática e um lugar, equação a qual 
associaremos de modo seletivo e heurístico, logo a seguir, também uma tópica. 
Antes, no entanto, cabe ainda perguntar qual a natureza desse binômio inicial. 

 
A principal imagem lembrada quando se discute os scriptoria é a planta da 

Abadia de São Galo. Essa “planta”, a qual remete a uma estrutura localizada na atual 
Suíça, foi preservada no Codex Sangallensis e é datada de cerca de 820. Caso a 
entendamos de modo literal, o documento torna-se uma das poucas fontes 
arquitetônicas que nos restam do período anterior ao século XIII. É esse o caminho 
que segue Stones (2014), lendo a imagem como evidência direta de um lugar 
específico e organizado em torno da prática de escrita nos monastérios do período 
(Fig 1). A essa leitura soma-se o argumento de que São Galo supostamente servira 
de modelo para outros monastérios beneditinos, sugerindo a existência de aposentos 
similares espalhados pelas redes monásticas. O detalhe nos mostra uma sala 
quadrada, localizada à esquerda da Igreja e oposta ao claustro, dotada de uma larga 
mesa ao centro e rodeada de sete assentos próximos às janelas. Uma mensagem 
manuscrita comunica que, acima dos lugares de escrever, localizava-se a biblioteca 
(infra sedex scribentum, supra biblioteca). A palavra scriptorium não é utilizada, mas o 
sentido geral do conceito, enquanto um lugar destinado à escrita, poderia aqui ser 
induzido.        

 

 
          Fig 1: Detalhe do Codex Sangallensis 1092, c 819-826, Biblioteca da Abadia de São Gallo   

 

Por outro lado, Mary Carruthers – seguindo de perto a leitura de Braunfels em 
Monasteries of Western Europe – entende o “plano” como um dispositivo destinado à 
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meditação dos monges. Um “plano” dedicado bem menos à descrição realista de 
estruturas arquitetônicas do que ao exercício das artes da memória, baseado em 
números de significados exegéticos e funcionalidades mnemônicas tais como o sete, 
o quatro ou o dez. A fonte já foi associada igualmente à liturgia carolíngia (carmina 
figurata) e mesmo aos poemas acrósticos em forma de quadro, como a Visão de Wetti 
de Walahfrid Strabo (808-849). Segundo Carruthers: 

 
“A visão de Wetti aconteceu no Monastério de Reichenau, e seu abade, 
Heito (que governou c. 806-823), que escreveu o primeiro relato da 
visão, foi também o autor do “Plano de St-Gall”. Esse plano, conforme 
atualmente aceito pela maioria dos estudiosos, não tinha o objetivo de 
mostrar edificações reais (embora seus detalhes reflitam construções 
reais e ainda que dele tenha sido construído um modelo no século XX). 
Sua intentio auctoris (para usar a terminologia dos estudos literários 
medievais) é explicada na carta dedicatória que Heito escreveu ao abade 
Gozbert de St. Gall [...] (Carruthers, 2011: 360)” 
 
 

Na carta citada pela autora, fica evidente o caráter idealizado, mais normativo 
do que descritivo, do “plano” mnemônico: em realidade, ele era destinado ao 
desenvolvimento das faculdades espirituais do abade. Indica “rotas” ou “caminhos” 
mentais relacionados metaforicamente às noções, já antigas naquele momento, de 
studium e disciplina. Isso não quer dizer, como explica Carruthers e como se esforçam 
por demonstrar Horn e Born (1986), que as estruturas representadas fossem 
totalmente irreais. Ao invés disso, elas apenas não deveriam ser tomadas como 
desenhos expressos em uma modalidade de representação realista. Agostinho e o 
próprio Alcuíno – que, como vimos acima, associou ele mesmo o scriptorium a um 
lugar – diziam que as imagens mentais deviam ser construídas desde coisas 
existentes. Eram lugares, mas lugares de memória: seu objetivo seria disciplinar 
práticas que muitas vezes escapavam à ordem, impondo uma disciplina do estudo 
monástico (Carruthers, 2011: 362). O monge poderia muito bem levar seus materiais 
para a cela e, com instrumentos em mãos, trabalhar nos livros com o auxílio de um 
desenho cognitivo em mente e uma oração silenciosa em seus lábios. Se o “lugar é a 
ordem” dentro da qual se estabelece o “próprio” e se exclui o “impróprio”, 
configurando estabilidade às ações sociais, admitimos, em nosso diálogo com os 
estudiosos da crença, que o “espaço é um lugar praticado” (Certeau, 2008: 201-202). 
Prática de escrita, essa que mentaliza, entre os movimentos do corpo, uma disciplina 
que alenta e norteia e, mesmo quando longe de um espaço definido, mantém a 
atenção ainda muito próxima de um lugar praticado. O scriptorium torna-se assim o 
espaço habitado pela prática de escrita inspirada por imagens cognitivas e gestos 
rituais de caráter disciplinar.       

 
O tema da ordem e da disciplina nos remete às normas que nutriam o 

cotidiano dos monges amanuenses. Sabemos que não existia prescrição, na Regra de 
Bento, à tarefa de escrever ou copiar textos (Dias, 2011). Entretanto, ela estabelecia 
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a necessidade da lectio divina ou “leitura orante”, compreendendo também a 
meditação, a oração e a contemplação como atividades cotidianas do mosteiro. 
Fuentes (1992) aponta que a padronização de tais leituras – instrução existente 
também na Regra de Agostinho – explicaria a necessidade de se estabelecer a prática 
da escrita, fixação e cópia de textos sagrados e litúrgicos. Outras regras eram mais 
assertivas nesse quesito. Já era o caso da antiga Regra de Pacômio (292-348), a qual 
ditava a obrigatoriedade da alfabetização dos monges. Ferréol d’Uzès (521-581), por 
sua vez, determinou que as mãos não levadas ao arado e à terra teriam que encontrar 
as tintas e os pergaminhos (Montalembert, 1879). A Regula Monachorum de Isidoro de 
Sevilha não deixava de fazer menção à prática da escrita: para ser aceito no cenóbio, 
um converso deveria fixar por escrito a sua intenção de nele permanecer por tempo 
indefinido (Leandro, Isidoro & Fructuoso, 1971). Um provérbio medieval 
sintetizava essas preocupações: “um claustro sem livros é como um acampamento 
militar sem armas” (claustrum sine armario, quasi castrum sine armamentario) (Hubert, 
1964). Por isso nos autorizamos a dizer que é na biblioteca – mentalizada acima do 
scriptorium – que “os membros de uma ordem se ‘armam’ espiritualmente para a vida 
cotidiana” (Fuentes, 1992: 38).   

 
 

3. Crer em Deus: o fim estava no começo  
 
 
O término do período visigótico, por vezes associado à antiguidade tardia na 

península ibérica (Frighetto, 2013), é, como sabemos, pouco registrado por fontes 
contemporâneas aos eventos. Lendas e mistérios ainda cercam os movimentos 
militares iniciados em 711, a queda de Rodrigo e a ascensão do domínio muçulmano 
do estreito de Gibraltar às barreiras naturais asturianas. Nesse cenário, mitos e 
escritos proféticos frequentemente tomam o lugar das histórias e dos registros 
produzidos em época, muito embora ao longo do século VIII, como já atestariam as 
“crônicas moçárabes”, a presença muçulmana não fosse de todo considerada 
negativa nos meios intelectuais (Echegaray, 2004: xiii).  

 
A relativa falta de documentação associou-se, em um conjunto moderno de 

leituras do processo e do “espírito” da reconquista, às teses que rezavam por uma 
visão isolacionista, nos primórdios da Idade Média espanhola, do reino das Astúrias 
e, em menor medida, do reino de Leão. A tese de Sánchez Albornoz (1966), a qual 
defendia que a estratégia defensiva de Alfonso I teria implicado no despovoamento 
voluntário da região da Bacia do Rio Douro, começou a ser questionada com a 
publicação, em 1978, de La formación del feudalismo en la Península Ibérica (Barbero; 
Vigil, 2015). Desde então, a pesquisa histórica e arqueológica tem demonstrado as 
conexões e traçado as rotas que levavam e traziam produtos agrícolas e culturais dos 
reinos do norte às terras do sul, das Astúrias aos territórios francos, do vale do 
Douro ao norte de África (Girvés, 2002; García, 2014; Ares et ali, 2018).    
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Isso não significa que esperemos encontrar continuidades inabaladas na 

intensidade do comércio mediterrânico – marítimo e terrestre – entre a antiguidade 
clássica e o século VIII da era comum. Apenas se indica que as trocas comerciais em 
escala microrregional dependiam de estruturas e ambientes cujas modificações 
obedecem a ritmos de muito mais longa duração, relacionados àquilo que o 
vocabulário braudeliano chamava de “geo-história”. Em escala maior, é possível que 
a natureza da conectividade mediterrânica tenha determinado a permanência de 
redes e movimentos de commodities durante a Antiguidade Tardia e o início da 
Idade Média. Pois, para seguir a tese de Horden e Purcel, não precisaríamos falar 
apenas de comércio: “butins de guerra, pirataria, intervenção estatal, dádivas 
aristocráticas e caridade eclesiástica podem ser suficientemente efetivas em satisfazer 
a demanda” (2000: 154). No que diz respeito às Astúrias, se as teses relativas à 
depressão do século VIII ainda parecem distantes de uma radical revisão, pesquisas 
recentes demonstram o trânsito de mercadorias de luxo durante o período (Ares et 
ali, 2018: 262; López, 2013: 166; Díaz, 2001: 314). 

 
Se ao leste o reino das Astúrias conectava-se, pelas passagens entre as 

montanhas, com a Marca de Espanha e, além dela, com o próprio território franco-
carolíngio, possuímos iguais evidências da existência de rotas mais ao sul: um 
movimento natural para a “grande transumância” dos pastores de ovelhas, algo já 
notado por Fernand Braudel ao ler o clássico estudo de Julius Klein (Braudel, 2016: 
154-155). As pobres ovelhas, em sua busca sazonal por pastos de verão, certamente 
pouco tinham que ver com os embates de mouros e cristãos. Como não tinham os 
povos escandinavos que, vindos do norte, açoitavam, antes mesmo de saquear 
Sevilha, as costas do Golfo de Biscaia: ao menos aos estudos atuais, não parece que 
os guerreiros nórdicos estivessem a espreita de regiões devastadas. Pelo contrário, 
farejavam o rastro e seguiam rotas bem estabelecidas de comércio marítimo. As 
evidências “ad portum asturiae”, por onde chegavam relíquias e materiais de 
construção de santuários, como o mármore romano da Igreja de Santiago de 
Compostela (García, 2014: 241). 

 
Foi nesse cenário que, do outro lado da Cordilheira Cantábrica, desde os Picos 

de Europa, surgiu a tradição dos Beatos de Liébana (c 730 – c 800). Autor dos hinos 
a Tiago (O Dei Verbum) – santo que seria elevado a padroeiro da “reconquista” – e 
de textos que polemizam com o adocionismo de Toledo (Adversus Elipandum) 
(Parmegiani, 2014), Beato assinou também os famosos Comentários ao Apocalipse (In 
Apocalypsin), obra cuja fortuna crítica redundaria em um profundo trânsito de cópias 
manuscritas e iluminadas ao longo da Idade Média ocidental (Freeman, 2004).  

 
Não por acaso, controvérsias religiosas relacionadas à circulação dos textos de 

Beato respondem pelos primeiros registros bem documentados das relações 
exteriores entre o reino asturiano e as cortes francas (García, 2014: 236). A troca de 
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cartas entre Elipando, Carlos Magno e, por fim, Alcuíno de York e o próprio Beato, 
“redigidas no nebuloso clima da polêmica adocionista”, são evidências dessas 
conexões (López, 2013: 12). As rotas que as traziam partiam de cidades fluviais e 
comerciais do vale do Loire, cujos registros epistolares demonstram o 
reconhecimento do reino asturiano e a existência de um sistema de comunicações 
bem estabelecido entre a Cordilheira Cantábrica, o sul da península, a França e a 
Itália (García, 2014: 237). Os contatos culminam na aliança entre Alfonso II e 
Carlos Magno, resultando em auxílios militares contra os ataques andaluzes e as 
incursões dos madjus (bascos pagãos ou vikings): já bem tarde, no século X, 
sobreviveriam registros de “guardiatores” francos em posições estratégicas da 
Cordilheira (Idem: 240).  

 
A primeira redação dos Comentários, texto que aqui mais nos interessa, data de 

776. Beato – e seus leitores, ouvintes, copistas e iluminadores – foram 
contemporâneos de acontecimentos que eram recebidos como notícias trágicas 
dentro da cristandade: a derrota de Carlos Magno na batalha de Rocesvalles em 778, 
as invasões escandinavas no norte da Europa e seus saques ao longo do Golfo de 
Biscaia, as incursões árabes ao sul da península itálica, culminando nas guerras entre 
Benevento e Salerno e no ataque aos fauburgos de Roma em 846. Nesse contexto, o 
trabalho dos monges amanuenses nutria-se de um sentimento e de uma batalha 
espiritual algo urgente pela preservação da identidade cristã através de textos 
sagrados e excertos canônicos. A esse espaço somavam-se também indícios de 
esperança ligados à resistência asturiana. Entre outras vitórias bem lembradas, a 
incursão de Omar, filho de Abdemarrão I, é esmagada na Galícia, “em algum 
momento indeterminado do reinado de Fruela”, contemporâneo de Beato (García, 
2014: 234).       
 

Beato escrevia para seus colegas de hábito, falando a partir de referências e 
imagens que lhes eram comuns. Suas palavras ofertavam conteúdo homilético para a 
pregação dos fiéis e eram vazadas através de uma simbologia coerente com o 
repertório da época. Ele produzia a partir de Liébana, um ambiente rural de 
microclima quase mediterrânico, ao norte dos Picos da Europa e não muito longe 
do Golfo de Biscaia: à exceção de partes dos Pireneus, sob domínio carolíngio, e sua 
própria região além da Cordilheira Cantábrica, o resto da Hispania encontrava-se 
ainda sob controle dos emires de Córdoba. Nesses cenários cristãos – algo distantes, 
mas em nada desconexos de rotas de comunicação pelas quais chegavam notícias de 
medo e de esperança – entendia-se que o fim estava próximo, que a chegada do 
anunciado “milênio” se fazia iminente. Tal era o contexto de produção dos 
Comentários ao Apocalipse (Freeman, 2004). Suas palavras ofereciam um significado 
maior à cansativa e repetitiva tarefa daqueles e daquelas que se dedicavam a presidir 
compilações, esquadrinhar pergaminhos, organizar suas margens, ali pintar letras, 
desenhar miniaturas e iluminar imagens.  
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No quarto livro de seus Comentários, Beato fixa, desde os textos sagrados, uma 
estrutura meta-histórica em sete idades do mundo e da Igreja. Nisso, ela soma-se às 
considerações dispostas desde as teorias das idades e das sucessões dos impérios, 
nutridas também por Jerônimo a partir da tradição judaica de Daniel. Como meta-
narrativa, esse material objetivava uma ordem do tempo a partir da qual crônicas e 
histórias posteriores tenderiam a prefigurar acontecimentos seculares (Vial, 2015). A 
relevância estruturante de suas considerações liga-se assim à experiência apocalíptica 
do tempo (re)produzida desde lugares de enunciação e fixação da fé na promessa 
definida pelo pacto: uma fides, como queremos propor, que devia disciplinar as 
práticas compilatórias dos monges e freiras copistas desde lugares de ordem 
escriturária. A essa estrutura corresponde – e aqui seguimos a leitura de Freeman 
(2004) – o simbolismo neo-pitagórico da Igreja antiga: 

 
“Desde la restauración del templo hasta la Encarnación de Cristo 
transcurrieron quinientos cuarenta años. Suma todo el tempo desde 
Adán hasta Cristo, 5.227 años. Y desde el nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo hasta el Era presente, es decir, 822 (824), son em total 784 
(786) años. Suma, pues, desde el primer hombre, Adán, hasta la era 
presente, año 822 (824), y tendrás em total sumados 5.986. Faltan, pues, 
del sexto milênio 14 (16) años. Terminará, por tanto, la sexta edad en la 
era 838 (año 800). Lo que resta del tempo del mundo es incierto para la 
investigación humana [...] Para que lo sepais, em verdade el mundo 
deberá terminar el año 6000. Si se cuplen o se acortan, sólo Dios lo 
sabe.” (Livro IV 70-90) 

 
Nessa passagem, Beato realiza, com devidas ressalvas, o anúncio da 

proximidade do fim dos tempos. Na chamada “Era Hispânica” – a qual contém 
uma diferença de 38 anos para a “Era Cristã” – inclui-se o cômputo das seis idades. 
Vivia-se, segundo o autor, já na sexta era. Embora não pudesse induzir nos textos 
sagrados a data precisa – uma vez que ela não estava lá anunciada – Beato mantinha 
em mente, desde as tradições antigas, que “del numero seis hemos ido a parar al fin 
del mundo” e que partindo desse cálculo era possível explicar não só o mundo 
como toda a Igreja (Livro IV, 155). Dessa forma se afirmava a verdade da iminência 
do fim dos tempos, ligada ao número sete, muito embora sua certeza ainda residisse 
nos desígnios divinos, o que permitirá à efeméride escatológica ser lançada cada vez 
mais a frente. Invisível e indemonstrável, a verdade sobre o fim não era suscetível de 
persuasão. A autoridade credenciada a comentar a Revelação encontra assim os 
contornos da violência simbólica: convencer multidões da possibilidade de 
sofrimento eterno “os fará se comportarem como se eles conhecessem a verdade” 
(Arendt, 2016: 176). Conectados por rotas de comércio e pontos de contato com o 
norte e o sul, os scriptoria asturianos e leoneses dos primórdios da Idade Média 
Ibérica recebiam notícias trágicas e devolviam interpretações apocalípticas aos 
fluxos de fé e comércio presentes nas redes monásticas continentais. Esses “nós” 
eram também instâncias de apropriação e representação do fim dos tempos. 
Circulando entre os séculos VIII e XIII, a “tradição dos beatos”, composta por 
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manuscritos de luxo ricamente ornamentados, evidencia a existência de um 
conjunto de lugares de produção escrita que faziam as vezes de espaços de 
(re)produção da fé.   

 
Ao menos desde princípios do século X, temos notícia de um tabarense cenobium 

localizado em Tábara. Fundado por Fruela de Lugo (c832 – c905), o mosteiro já se 
encontrava sob autoridade real. Fazia parte de uma rede de espaços monásticos 
patrocinados pelo rei Alfonso III (848-910), monarca conhecido por sua obra de 
organização política e simbólica do pequeno reino cristão. Tratava-se de uma visão 
estratégica, essa que levava ao estabelecimento de fortalezas de armas e de fé ao 
longo da região de Zamora. Ao lado das políticas de (re)povoamento e 
fortalecimento da identidade cristã, encontravam-se, como combustível espiritual, a 
encomenda de crônicas e o incentivo a obras de cariz teológico (Guetiérrez, 2010). 
Um dos mais celebrados desses Beatos, hoje preservado na biblioteca Pierpont 
Morgan em Nova Iorque, foi possivelmente produzido entre 940 e 945. Ele ainda 
conta com iluminuras cuja feitura foi presidida pelo mestre Magio, monge do 
cenóbio de São Salvador de Tábara. O cólofon do manuscrito contém uma imagem 
da torre do próprio mosteiro. Anexo ao campanário e edificado sobre a estrutura 
principal, vemos uma pequena sala de madeira na qual um par de monges se dedica 
ao trabalho amanuense. Essa iluminura do scriptorium foi reproduzida em sucessivas 
cópias, algumas das quais terminadas por Emetério, discípulo de Magio, sendo dessa 
forma um protótipo do espaço de produção escrita dentro do mosteiro ibérico (Fig 
2). Ao término dos manuscritos, o cólofon trazia a imagem, não da autoridade, mas 
da autoria coletiva de sua compilação. Vivendo sob a regra mista de Férreol, monges 
e freiras – cerca de 200 – habitavam Salvador de Tábara. O monastério seria 
destruído pelas incursões do califa Almonaçor por volta de 988 (Idem, ibidem). No 
registro imagético que nos restou, as duas centenas de monges e freiras são 
reduzidas, por sinédoque, a sete personagens. Dentro do espaço de ordem, duas 
figuras trabalham nos livros, uma torna os sinos marcando o tempo, outras três se 
comunicam à escada. Uma sétima personagem, quase evanescente e maltratada pelo 
tempo, localiza-se extramuros, fora do lugar ordenado. Ela esquadrinha, solitária, 
um pergaminho.   

 
Tal número apocalíptico pode ser lido como arquétipo dessa sétima persona – 

uma figura “estrangeira”. Ele nos serve de metáfora para o argumento que aqui 
perseguimos: aquele que liga comércio e fides, um movimento desde o outro, rumo 
ao futuro escatológico e à serviço da boa conduta frente à possibilidade de 
sofrimento mesmo após a morte. Em três palavras: estudo, disciplina e fé. Na 
“ordem cristã do tempo”, o passado acumulado pelo saber dos mortos, o presente 
atento ao seu estudo e o futuro salvífico articulam as três instâncias da experiência 
temporal no plástico horizonte da eternidade (Hartog, 2013: 92). O que nos 
demonstra a história dos scriptoria ibéricos medievais, senão que o fim estava no 
começo?  
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Fig 2: Beato de Tábara (968/970): COD, L.1097 Archivo Archivo Histórico Nacional, 

Colección Códices y Cartularios 

 
 

4. Flores no deserto, guirlandas no scriptorium   
 
 
Esse até logo ao mosteiro é também um gesto de boas-vindas ao terreno de 

seu outro. Daquele que morre para o mundo, passamos àqueles que vivem de seus 
frutos alimentando o cenóbio de experiências e expectativas, suprindo demandas, 
intermediando trânsitos de mercadorias e de informações. Deles logo passaremos 
aos studia para, depois, reconectar esses espaços com os centros tradicionais de 
escrita através das figuras do bedel e do estacionário.  

 
Os pergamineros ou pergaminadores raramente encontram menção nos códices de 

maior prestígio, de modo que é necessário caçar a sua presença em outras fontes. A 
notícia mais antiga da atuação desses profissionais, na Espanha muçulmana, é 
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encontrada no Calendário de Córdoba – cuja versão latina, atribuída a Geraldo de 
Cremona, data do século XIII. O texto nos informa que as peles preferidas para a 
fabricação dos pergaminhos eram as de cervo e de gazelas (embora os cristãos 
fossem preferir cabras, ovinos e bovinos). Sabemos também, graças a essa fonte, 
que o melhor período para iniciar o processo de fabricação e secagem começava 
com a chegada do calor, em finais de julho. Exames codicológicos afirmam que, 
dependendo da disponibilidade do mercado e das vicissitudes da produção, um 
único pergaminho poderia ser produzido com tipos de peles e qualidades de 
secagem e raspagem diferentes (Samsó; Gázquez, 1981; Diaz, 2001).  

 
Não era incomum que senhorios eclesiásticos contassem com artesãos 

pergaminheiros agregados. O trabalho era duro: descarnar as peles, limpá-las, depilá-
las, tratá-las (no castelhano medieval: adobería, curtiduría ou tenería). Depois disso, 
deitavam-se as peles em um instrumento de madeira (grada), para que secassem, 
esticadas, à sombra (recamado). Trabalho que envolvia a manipulação de peles cruas – 
em contato íntimo com carniça e com sangue – não era bem prestigiado socialmente 
e nem bem remunerado economicamente. É fácil encontrarmos laicos, conversos e 
judeus encarregados desses afazeres (Diaz, 1998).  

 
Após a tomada de Toledo em 1085, essas etapas sofrem algumas 

especializações. À diversificação das perícias fora do espaço de ordem corresponde 
uma crescente divisão de trabalho no núcleo dos mosteiros: scriptor, rubricador, 
miniator, aglutinator, cada um desempenha um papel específico nas obras coletivas de 
compilação (Fuentes, 1992: 55). A (re)conquista do sul da Espanha, que seria 
parcialmente completada após a batalha de Las Navas de Tolosa em 1212, veio 
preparar o terreno e dar a “cor local” para o chamado “renascimento do século 
XII”: um fenômeno relacionado, na Península Ibérica, a uma intensa herança árabe 
contida nas instituições de saber e bibliotecas existentes em al-Andaluz que caem, 
uma a uma, sob domínio cristão (Martínez, 2016: 69). A esses centros se associam o 
movimento de tradução – descrito pela tradição oitocentista como “Escola de 
Tradutores de Toledo” – mas em realidade correspondente a um fenômeno 
evidenciado para além da velha capital visigótica em núcleos urbanos como Ripoll, 
Tarazona, Barcelona, Burgos e Astorga. Esse movimento traduziu obras do árabe, 
hebraico e grego para o latim, sendo dirigido por clérigos cristãos sob o auxílio de 
judeus sefarditas. O scriptorium da catedral de Toledo certamente aí viu atividade, em 
espacial durante o patronado do bispo Dom Raimundo de Toledo (1148-1184), 
associado a nomes como Daniel de Morley (1140-1210), Alejando Neckham (1157-
1217), Alfredo de Sereshel (1200-1227), Gerardo de Cremona (1114-1187), Miguel 
Escoto (1217-1230), Domingo Gundisalvo (1115-1190) e Abraham Ibn Daud 
(1110-1180) (González, 1998: 49–86; Martinez, 2016: 70).  

 
Para suprir as novas e crescentes demandas, passavam a intervir, desde a 

compra e a venda das peles ao seu preparo, diversos artesãos e trabalhadores, com 
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os pergaminheiros adquirindo material bruto diretamente de produtores, carniceiros, 
curtidores ou vendedores independentes de peles. Nas Astúrias, as primeiras 
menções a artesãos dessa natureza datam justamente dos séculos XI e XII, ligados 
aos monastérios de São João Batista e São Salvador de Oviedo. Na região de Cangas 
del Narcea, já havia, em meados do século XI, uma hereditas de seruicio de 
pergaminadores servindo ao monastério de Corias. Na mesma época, em Zamora, 
existem menções à presença de pergaminhos de ovelha ou de carneiro. Já no século 
XII, encontramos algumas poucas referências nominais: na paróquia de Santa 
Eulalia de la Mata, em Grado, aparece o nome de Martino Tructiniz “fazedor de 
pergaminhos” (de pergaminos facere) e, ao final daquele século, em Leão, entre 1181 e 
1193, a Petrus Iohannes se juntaria, já em 1202, um tal Ramus pergaminarius. Em 
todos esses casos, temos “artesãos vinculados a seus respectivos senhorios 
eclesiásticos” (Diaz, 2001: 323). 

 
É nesse momento que os produtores de pergaminho e de papel se confundem 

com os vendedores de livros: os lugares de escrita aceleram sua comunicação, via 
comércio, com espaços urbanos nos quais florescem os estudos. O studium de 
Palencia é nosso primeiro exemplo. A instituição fora fundada por Alfonso VIII 
(1158-1214) frente aos apelos do bispo Raimundo II (1148-1184) pela recuperação 
dos privilégios e rendas alienadas da comunidade durante a menoridade do rei. Em 
origem, portanto, possuía uma orientação aos estudos jurídicos, muito embora a eles 
já se somassem as artes liberais e a teologia. Nessa primeira fase, conhecemos a 
chegada de personagens como Domingos de Gusmão (1170-1221), fundador da 
ordem dominicana, Pedro Gonzáles Telmo (1180-1246) e Ugolino de Sesso, 
estudioso de Bologna que seria alçado à chanceler por Alfonso VIII. É possível que 
Ugolino seja um dos “sapientes a Gallis ey Ytalia”, trazidos pelo rei e mencionados por 
Rodrigo Jimènez de Rada, que data sua presença no studium entre 1179 e 1194 
(Apud Rucquoi, 1998 p 727). As evidências de atividade intelectual e pedagógica em 
Palencia ainda no século XII torna a existência da instituição mais antiga que suas 
contrapartes parisienses, de modo que o modelo do studium tenha de ser buscado, 
provavelmente, em tradições bizantinas, muito mais urbanas, senão mesmo em 
Bologna, Montpellier ou Avignon. De todo modo, sua presença em um território 
estratégico – entre os territórios bascos e as regiões sob política de conquista e 
“repovoamento” – ligam o studium a uma iniciativa real, mais palatina do que 
eclesiástica (Rucquoi, 1998).  

 
Não existem evidências concretas da atividade de um scriptorium na catedral de 

Palencia. Desse modo, a tarefa de deflorar os livros – para usar o vocabulário 
compilatório ao qual retornaremos na parte final deste artigo – era remetida, por 
professores e alunos, ao comércio com vendedores de pergaminhos ou ao translado 
direto desde centros de produção regionais como São Pedro de Cardeña, Santo 
Domingos de Silos, São Zoilo de Carrión ou Santa María de Benevívero. A primeira 
fase do studium de Palencia encerra-se com as dificuldades financeiras enfrentadas 
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pela instituição ao tempo das guerras civis que flagelaram o reino após a morte de 
Alfonso VIII. Tello Téllez de Meneses (1170-1246), bispo de Palencia de 1208 até 
sua morte, viria a refundar a instituição, desta vez com outro perfil. As bulas de 
Gregório IX (1236-1237) contra as heresias de Palencia e de Leão, assim como o 
foco do studium nas lições de artes liberais, filosofia e teologia, demonstram a 
existência, em Castela, de um grupo de filósofos naturais. O modelo parisiense se 
torna claro. A decadência do studium de Palencia, nessa segunda fase, talvez esteja 
ligada a tal novo capítulo da querela entre antigos e modernos, que envolve a 
condenação e perseguição aos estudiosos do estagirita. De todo modo, trata-se de 
um processo em sincronia com o desenvolvimento da Universidade de Salamanca, 
que retomará, sob Alfonso X, a tradição jurídica que habitava o espírito dos 
fundadores da escola de Palencia (Rucquoi, 1998).  

 
Salamanca, localizada a 150 km de Palencia, recebe os privilégios de Alfonso X 

em 8 de maio de 1254. Pouco mais tarde, em 6 de abril de 1255, a eles se somariam 
a bula papal inter ea, ações que elevam os estudos locais ao estatuto universitário. 
Esses procedimentos não eram estranhos aos que estavam sendo realizados, entre 
príncipes e papas, em outras partes do continente europeu, como nos reinos 
franceses e nos domínios do Sacro Império (Oliveira, 2007; 2012). No caso de 
Castela no século XIII, a notável direção de Alfonso X intensificaria a tradição de 
outros reis de Espanha que, antes dele, carregaram seu nome e com base em suas 
nobres prerrogativas estabeleceram ou fizeram sucessivas concessões a lugares de 
escrita e de estudo. Em 1263, o papa Urbano IV eleva a teologia de Palencia ao nível 
universitário, prometendo ao bispo Fernando “que os professores e estudantes da 
cidade pudessem gozar os mesmos privilégios, indulgências, liberdades e 
imunidades” que aqueles que se reuniam em Paris (quibus magistri et scholastici gaudent 
Parisiis) (Rucquoi, 1998: 744). Mas, além de favorecer os estudos de direito em 
Salamanca, a estratégia de Alfonso X nesse momento já parecia apontar bem mais 
ao sul. Se Múrcia, no sudoeste da península, contaria com um studium dedicado às 
artes liberais e à medicina, Sevilha seria privilegiada, em 28 de dezembro de 1254, 
com a concessão de um Estudio General de latino y arábico. Naquela data, desde Burgos, 
Alfonso X mandava escrever que: 

 
“[...] los maestros e los escolares que uinieren hy al Estudio que uegan 
saluos e seguros por todas partes de míos regnos e por todo mío 
sennorío, co todas sus cosas, e que non den portadgo ninguno de sus 
libros nin de sus cosas que troxieren porá sí, e que estudien e uiuan 
seguramente e em paz em la cipdat de Seuilla. Et mando e defiendo 
firmemente que ninguno non sea osado de fazerles fuerça nin tuerto nin 
demás, ca qualquer que lo fiziesse aurie nuestra yra e pechar mié em coto 
mil morauedís, e a ellos todo el danno doblado” (Diplomatário Andaluz, 
1991: 153) 

 
O comprometimento real com a segurança e o bem-estar dos professores, 

estudantes e seus respectivos pertences, manifesto na passagem acima, era matéria 
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de suma importância para as coisas do reino. A relevância do tema levou o rei a 
legislar sobre o assunto nas Sete Partidas. O Título XXXI da Segunda Partida é 
assim dedicado a regular o que são os estúdios, quais os seus tipos, quem neles pode 
ser professor, em quais lugares devem ser edificados, que privilégios e honras devem 
ser conferidas aos mestres, para por fim dedicar algumas palavras aos vendedores 
estacionários de livros.  

 
Na primeira lei, o studium é definido simplesmente como o lugar no qual se 

reúnem professores e estudantes. Mas ele podia ser de dois tipos. O primeiro era o 
estudio general, no qual os mestres se dedicavam às artes, à gramática, à lógica, à 
retórica, à aritmética, à geometria e à astrologia. O segundo era o estúdio de Decretos, 
envolvido com o ensino do direito e que deveria ser estabelecido apenas por reis, 
imperadores ou papas. Na segunda lei, repetem-se as palavras e promessas fixadas 
no diplomatário e adiciona-se que os estúdios sejam abonados de pão, vinho e boas 
camas. A quinta lei fala da localização ideal dos estúdios: não deveriam ser nem 
muito próximos nem muito longe uns dos outros, mas estrategicamente 
posicionados em ambientes calmos e rurais, ainda assim dotados de boas rotas de 
comunicação com centros urbanos por onde chegariam visitantes.  

 
As duas últimas leis da Segunda Partida nos permitem estudar o trânsito de 

pessoas, notícias e mercadorias livreiras no ambiente universitário e para fora dele. 
A décima lei nos ensina que a uniuersidad de los escolares deue auer su mensajero, a que 
llaman em latin bidellus. O bedel tinha por tarefa andar por las escuelas, a mando do reitor 
do estúdio, procurando novidades e adquirindo livros para a biblioteca universitária. 
Esse importante personagem poderia também atender pedidos dos estudantes e dos 
mestres que, conjuntamente, decidiam qual material deveria ser encomendado 
(Segunda Partida, XXXI, X). A décima primeira lei, artigo que encerra a Segunda 
Partida, era dedicada a regular a atuação de outro intermediário do saber, aquele 
encarregado de organizar as tiendas de libros. Essa lei também evidencia que os 
espaços universitários, no século XIII, também eram lugares habitados pela prática 
de escrita. Afinal, ao estacionario caberia ter em suas tendas: 

 
“[...] buenos libros e legibles, e verdadeiros de texto, e de glosa, que los 
loguen alos escolares para fazer por ellos libros de nueuo, o para 
emendar los que touieren escritos [...] e el rector, ante que le de licencia 
para esto, deue fazer esaminar primeiramente, los libros de aquel que 
deuia tener la estaciõ, para saber si son Buenos, e legibles, e verdadeiros”   
(Segunda Partida, XXXI, XI) 

 
Além de indicar que os estudantes e mestres também se dedicavam a emendar 

ou reutilizar os livros em novas compilações, a lei termina por estipular que caberia 
ao reitor garantir o pagamento do estacionario, assim como determinar o bom 
armazenamento dos volumes em lugar organizado e seguro, de modo a não perde-
los nem a confundi-los. O bedel e o estacionario cumpriam, desse modo, uma tarefa 
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vital para a comunidade universitária ibérica do século XIII. Eles deveriam deflorar os 
livros: procurá-los, comprá-los, trazê-los e revendê-los aos mestres e estudantes. 
Trata-se de um vocabulário curioso, o primeiro de uma tríade que se repete na 
metodologia compilatória típica dos scriptoria medievais. O verbo “deflorar”, 
difundido pela Idade Média latina, igualmente nos remete a algumas palavras 
grafadas ainda na Espanha visigótica. Isidoro de Sevilha, referindo-se à 
historiografia, dizia que além de monumentos (monumenta) – pois guardavam a 
memória dos povos – a história também poderia ser chamada de series, uma 
derivação do vocabulário latino. Narrar coisas verdadeiras – histórias nas quais as 
pessoas acreditam – era para o sábio de Sevilha tarefa análoga a produzir uma 
guirlanda de flores (sertis florum), emendando informações verídicas em um ramalhete 
artificial (Etimologias, I, 41).          

 
O bedel e o estacionario nos levam, em seu vagar algo impune, dos scriptoria aos 

studia e dos studia de volta aos scriptoria. Voltamos ao mosteiro, mas não apenas a ele: 
os séculos XII e XIII assistiram ao surgimento, em diversas localidades europeias, 
de espaços de produção escrita tanto mais laicos, ligados, mesmo que do campo, às 
cidades, às catedrais metropolitanas e aos palácios e chancelarias reais; espaços que, 
ainda assim, não deixaram (o caso da Península Ibérica não faz esquecer) de realizar 
com os clérigos (ou desde eles) um intenso comércio. Tratava-se, como mostram as 
Partidas, de uma das poucas atividades comerciais permitidas aos religiosos: si el 
clérigo sabe bien escribir, o fazer otras cosas q seam honestas: assi como escripturas [...] q las 
pudiessen fazer vender, fornindo suas ordens e dioceses de recursos em tempos de 
escassez (Primeira Partida VI, XLVI).  

 
A intensificação desses movimentos comerciais, ligados à expansão da 

atividade livreira na Península Ibérica, insere-se no contexto mais geral conhecido 
pela historiografia como “renascimento do século XII”. Termo originalmente 
proposto por Charles Haskins (1927), seu sentido estaria ligado à retomada dos 
clássicos, aos fluxos de traduções, às trocas comerciais relacionadas à reconquista, às 
cruzadas, ao desenvolvimento urbano iniciado naquele século e à importância dos 
mosteiros e catedrais nos ambientes de saber. A expressão tem sido utilizada para 
descrever processos de racionalização e “secularização do tempo” (Aurell, 2016: 29), 
sustentar hipóteses a respeito da “descoberta do indivíduo” (Morris, 1972), assim 
como do desenvolvimento de procedimentos intelectuais e filológicos mais críticos 
durante os séculos XII e XIII (Melvis, 2006). Esse “longo século XII” esteve 
relacionado à reformulação do sistema de autoridades, embaralhado por correntes 
que ressurgiam de textos em franca circulação (Ziolkowski, 2009) e também nos 
lembra da secularização do conceito de fides, cujo significado pendula da “fé” à 
“fidelidade”, orientando, no plano simbólico da feudalidade, uma “relação de 
equivalência geral entre o vocabulário das instituições e o vocabulário religioso” 
(Wirth, 1983: 14). No caso da Península Ibérica, a discussão sobre o renascimento 
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dos séculos XII e XIII não deve desconsiderar ainda as contribuições judaicas e 
muçulmanas (Martínez, 2016: 75).    

 
                       

5. Crer no rei: um começo no fim  
 
 
Nos aproximamos do desfecho de nosso relato de viagem. De Zamora a 

Sevilha, completamos, desde espaços espirituais, o longo trajeto de (re)conquista 
material levado a cabo sob a liderança de Castela pelos reinos cristãos da Península 
Ibérica Medieval. Os dois movimentos não poderiam estar mais imbricados: se o 
“saber do invisível” que se dedica aos studia dependia da fides em sua acepção de fé, 
as mobilizações militares dependeriam da fidelitas dos vassalos aos reis. Em meio a 
essas redes invisíveis de fé e fidelidade, encontramos os nós que recebem as 
expectativas políticas e religiosas e as devolvem de forma disciplinada pela autoria 
credenciada. Ainda lugares por onde se estabeleciam centros de estudo e de 
produção escrita, sem esquecer das vias de transumância dos animais que seriam 
sacrificados em nome da fixação da palavra escrita. Cada um desses fenômenos 
possuía seus próprios ritmos. Da geo-história que condiciona os movimentos de 
bovinos, caprinos e ovinos, para as rotas de comércio que se espalham nas estradas 
pelas quais passariam também mesnadas e exércitos, de lá para os entre caminhos 
onde se fundavam monastérios, fortalezas e estúdios. De fenômenos muito lentos, 
quase imóveis, achamos aqueles que dependiam dos ciclos econômicos e das 
estratégias dinásticas, mesmo outros mais relacionados às vicissitudes e fortunas 
político-militares, apenas para aportar em centros ligados ao projeto político e 
cultural afonsino. Na história dos scriptoria medievais, chegamos, com o século de 
Alfonso X, a um momento de especialização, dispersão e organização do ofício 
amanuense e intelectual. Chegamos a um fim – provisório – no qual estava contigo 
um começo. Com o Rei Sábio, a monarquia compromete-se com a educação das 
elites através do investimento na língua castelhana. Esse começo estava relacionado 
com um projeto político de ampla magnitude. Falamos da grande obra de 
administração, centralização e domesticação da nobreza guerreira levada a cabo por 
Alfonso X desde o âmbito que modernamente chamamos de política-cultural.  

 
Esse era um projeto que dependia da palavra escrita, aquela capaz de fixar em 

memória e performar em discurso a razon afonsina. Pois o rei fazia livros, não 
porque os escrevia com as próprias mãos, mas porque compunhas las razones dél 
(General Estoria, Vol 1 Livro 1 cap XIV apud Martínez, 2016 p 319). Razões que 
tinham como método a compilação (Chazan, 2006): deflorar os livros (deflorare), 
retirar-lhes excertos (excerpere) e coligir os fragmentos (colligere). Processo levado a 
cabo pelas mãos do outro, mas presidido e ordenado pela palavra real. Sua 
composição não estava a salvo de engenhos, imitações dessemelhantes e correções 
de rumo em nome da concordia entre autoridades dissonantes e interesses correntes. 
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Eram razões, portanto, que tinham como objetivo político compor e ordenar o que era 
desordenado (Setenario, Lei XI), não apenas um conjunto de textos que falava das 
coisas do mundo, mas também o próprio mundo, garantindo a fidelidade e a 
disciplina de seus súditos e vassalos, convocados às cortes e disciplinados pelo saber 
dentro do “espaço de certezas” do palácio (Rodríguez-Velasco, 2006: 425). Para esse 
empreendimento, Alfonso X acessou, organizou e dirigiu a rede ibérica preexistente 
de lugares de prática escrita, reorientando-a, igualmente, no sentido de (re)produzir a 
crença em suas palavras e a fidelidade às suas ações. Também fundou, como já 
vimos, outros desses lugares, atraindo para eles estudiosos de diferentes 
procedências, completando e melhorando o saber dos antigos desde contribuições 
árabes e judaicas. A herança tradutora, já bem sólida na Toledo do século XII, 
cumpriu aí um importante papel: como Bizâncio e a Sicília, a Península Ibérica 
encontrava-se em um ponto de intercâmbio. Nesse sentido, Alfonso X foi o 
primeiro rei cristão a promover um esforço sistemático de tradução e redação de 
textos científicos, empreendimento apenas comparável ao realizado pelos califas 
abássidas em Damasco e Bagdá (Fernández, 2013: 33-34).  

 
O scriptorium afonsino era mais que um lugar dedicado à escrita e composição 

de códices. Estava em uma relação de homologia para com seus precursores 
monásticos e catedralísticos – os quais eram igualmente chamados a colaborar – mas 
ainda assim era algo maior do que a soma de todas as suas partes. O scriptorium 
tornou-se uma instituição real que funcionava como difusora de um 
empreendimento cultural. Don Juan Manuel, sobrinho do Rei Sábio, nos oferece um 
precioso relato a respeito do espaço de produção escrita no palácio real:  

 
“[...] porque avía muy grant espacio para estudiar en las materias de que 
quería conponer algunos libros... e aun, segunt dizen los que vivían a la 
su merced, que fablavan con él los que querían e quando él quería, e ansí 
avía espacio de estudiar en lo que él quería fazer para sí mismo e avun 
para veer [supervisar] e esterminar [determinar] las cosas de los saberes 
qu'él mandava ordenar a los maestros e a los sabios que traía para esto en 
su corte” (Crónica abreviada apud Martinez, 2016 p 345) 

 
Mais do que um lugar físico e estável, uma sala ou conjunto de aposentos 

dedicados à escrita, o scriptorium de Alfonso X era um conceito, ainda uma 
metonímia. Uma figura de linguagem não apenas no sentido de “obra”, e sim na 
provável acepção de uma ideia que corresponde ao entrelaçamento da rede ibérica 
de lugares de produção livreira sob a itinerante presidência do corpo do rei. Nisso 
ele se distinguia da cancillería, que tratava de assuntos cotidianos, documentos 
correntes e diplomas reais, mesmo que, considerando a natureza nômade da corte, 
uma divisão física entre os dois espaços não devesse ser radical ou mesmo visível 
(Fontes, 2017: 108-110). Essa solução, a qual apresento como deduzida do estado da 
arte, responde a um problema diagnosticado pelos estudiosos da documentação 
afonsina em geral (Martínez, 2016: 346), e da historiografia afonsina em particular 
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(Ordóñez 2009: 19): o fato dos documentos estudados por vezes serem assinados 
desde dois lugares distantes, ao lado de apresentarem irregularidades de estilo, 
composição e natureza material.     

 
Recentes estudos prosopográficos tem contribuído não apenas para o 

entendimento dos esquemas e tarefas da produção documental, mas também para 
com a identificação dos colaboradores do projeto político-cultural afonsino. 
Caçando expressões como a iuissio documental – “ação pela qual se ordena a 
emissão de um diploma” – a redactio e as locuções derivadas de hacer escribir, estudos 
atuais nos permitem uma visão mais pormenorizada a respeito da divisão do 
trabalho escriturário, assim como das hierarquias de responsabilidades entre 
chanceleres, notários e escrivães da chancelaria castelhana do século XIII (Klein, 
2015: 49 e 288). No que diz respeito ao que chamamos de scriptorium afonsino – caso 
o entendamos como o entrelaçamento de uma rede de lugares dedicados à produção 
não de diplomas e documentos corretes, mas de obras de fôlego artístico e científico 
– a identificação de seus contexto de produção, dos colaboradores e de suas tarefas, 
continua mais nebulosa, o que não significa que a historiografia não tenha avançado 
em seu estudo. 

 
Segundo Fernández (2013), a produção do scriptorium afonsino pode ser 

dividida em três fases. Em um momento inicial, o qual compreende a primeira 
década do reinado, a historiografia supõe um período de maior atividade tradutora. 
Aparecem assim o Lapidario (1243), o Libro complidoen los iuizios de las estrellas (inicado 
em 1254), as traduções latinas do Libro conplido, do Liber de iuidiciis astrologie e do 
Alvarus (cerca de 1255); assim como o Libro de la açafeha (1255-1256), o Picatrix 
(1256-1257), o Libro de las figuras de las estrellas fixas (1256), o Cuadripartito (após 1256), 
o Libro de las cruzes (1259) e a Cosmologia de Ibn al-Haytham (ca; 1259). Esses esforços 
de tradução seriam continuamente retrabalhados e melhorados nos anos seguintes.  

 
Nas décadas de 60 e 70 do século XII, inicia-se uma segunda etapa relacionada 

à composição das Tablas alfonsis, monumental esforço do estabelecimento de 
efemérides celestes que serviriam de base aos esforços cronológicos medievais a 
partir da consulta e compilação de um grande número de fontes árabes que 
conservavam os estudos de Claudio Ptolomeu (100-170 d.C) e adicionavam a 
observação dos ciclos de eclipses e de fases da lua. Nesse segundo momento, temos 
portanto indícios da redação do Liber Razielis (cerca de 1260), da Escala de Mahoma 
(cerca de 1263), das Tablas de Azarquiel (cerca de 1263), das próprias Tablas Alfonsíes 
(1263-1272), além da tradução latina do Quadripartium (cerca de 1270), assim como 
da segunda tradução latina do Libro conplido em los iudizios de las estrellas (cerca de 
1271-1273).  

 
Entre as décadas de 1270 e 1280, em uma terceira etapa, temos o momento 

das grandes compilações afonsinas. O scriptorium produz o Lapidario (cerca de 1275), 

http://www.revistarodadafortuna.com/


98 
Bonaldo, Rodrigo Bragio 

Espaços de (re)produção da crença: 
o scriptorium ibérico de Zamora a Sevilha (s. VIII-XIII) 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 77-110. ISSN: 2014-7430 

o Libro del saber de astrología (1276-1279), o Libro de las formas e las ymágenes (1276-
1279), o Libro de astromagia (cerca de 1280-1284) e a Compilación tabular del Arsenal 
(cerca de 1280-1284). (Fernández, 2013 pp 39-42). Assim como ocorreu com as 
traduções, a Estoria de España, iniciada antes de 1270, é reeditada e reelaborada em 
Sevilha por volta de 1282-1284 na forma de uma “versão crítica” que incorpora a 
poesia épica castelhana, fazendo a narrativa historiográfica chegar até Fernando II 
de Leão. É também durante os últimos anos do Rei Sábio que ganha forma seu mais 
volumoso projeto: a Grande e General Estoria (1270-1280), obra do gênero das 
histórias universais que não apenas traz uma narrativa sinóptica dos eventos desde a 
criação, seguindo os Canones de Eusébio (Rico, 2008: 36-64) e as Tablas Alfonsíes, mas 
também compila e apresenta aos públicos cortesãos grande parte das obras 
produzidas pela rede de scriptoria reais. Caso levemos em consideração a regulação 
das práticas de leitura dos cavaleiros, assim como das performances das histórias nas 
cortes afonsinas (Partidas II, IX, 30), suas crônicas – ambas dotadas de uma 
natureza compilatória que reedita as principais mensagens do ateliê científico real – 
transformam-se nos instrumentos primeiros na tarefa de domesticar a nobreza e 
incutir nela a crença na razon alfonsi, a fé nas palavras e a fidelidade às ações do rei 
(Rodríguez-Velasco, 2006). 

 
Os esforços de tradução realizados pelo scriptorium afonsino possivelmente 

seguiam e expandiam as tradições já bem consolidadas em Toledo, Ripoll, Tarazona, 
Barcelona, Burgos e Astorga desde o século anterior (Fernández, 2013: 27). Nessa 
disciplina e modo de trabalho, geralmente realizado em duplas, um judeu erudito e 
conhecedor do árabe fazia uma primeira versão enquanto examinava a coerência do 
texto para, em um segundo momento, um cristão trabalhar na versão castelhana 
definitiva (Pidal, 1951). A diferença no caso da atividade dos scriptoria afonsinos – 
para além da ambundância de recursos humanos e materiais (Ruano, 2000) – residia 
no fato de que os escritores das versões definitivas tinham que executar com 
precisão o uso da língua castelhana (Fernández, 2013). Assim saiam, ao mesmo 
tempo, “uma versão latina e uma versão castelhana” (Martínez, 2016: 403). Mas os 
judeus ainda eram indispensáveis a esse esforço: conhecedores do grego e do árabe, 
eram eles que faziam as transcrições iniciais, as traduções e as interpretações dos 
documentos deflorados.  

 
Mais tarde um dos principais agentes da produção afonsina, Yehudá bem 

Mosé já trabalhava sob a supervisão de Guillelmus Anglicus entre 1225 e 1231, com 
quem aprendeu o ofício tradutor em Toledo. Acredita-se que de 1225 a 1277 tenha 
participado de vários projetos, na maioria deles sendo citado nominalmente nos 
manuscritos. Entre as obras produzidas com o seu auxílio, encontramos o Libro de la 
azafeha (1225-1231), o Lapidario (1243-1250), o Libro conplido em los iudizios de las 
estrellas (1254), o Libro de las estrellas fixas (1256), o Libro dell alcora (1259), o Libro de las 
cruzes (1256), as Táblas alfonsíes (1263-1272), a revisão do Libro de las estrellas fixas 
(1276) e da tradução do Libro dell alcora (1277). Rabbí Ishaq bem Sid, também 
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conhecido como Rabiçag de Toledo, era tido como o maior conhecedor em matéria 
de observações celestes. Seu nome aparece mencionado em diversos trabalhos e 
acredita-se que tenha colaborado em tanto outros, tais como nas Táblas alfonsíes, no 
Libro dell alcora, no Libro del astrolábio redondo, no Libro del astrolábio llano, no Libro de la 
lámina universal (1263-1272), no Libro del quadrante com que rectifican, no Libro de las 
armellas, no Libro del relógio de la iedra de la sombra, no Libro del relógio del agua, no Libro 
del relógio del argento vivo e ainda no Libro del palácio de las horas (1277). No mesmo ano, 
ainda teria colaborado com o Liro del quadrante sennero, com os Cánones de al-Bateni e 
as Tablas de Azarquiel. Samuel ha-Leví, talvez precursos do famoso tesoureiro de 
Pedro I (1320-1267), aparece por sua vez como revisor da tradução do Libro de las 
figuras de las estrellas fixas (1276) e como compositor do Libro del relógio de la candela. 
Abraham Ibn Waqar, identificado como alfaquim real, foi mais um colaborador 
importante, mencionado como tradutor da Escala de Mahoma (1264). Outro alfaquim, 
Don Mossé, é vinculado a um dos capítulos do Libro dell alcora, muito embora sua 
identidade ainda seja disputada pela historiografia (Fernández, 2013: 59-68).  

 
Ao lado dessa marcante presença judaica, temos referência a um personagem 

árabe no scriptorium afonsino. É possível que Maestre Bernardo, conhecido como el 
Arábico, tenha sido mourisco já que é citado como cristão novo no repartimento de 
Múrcia. Sabemos que colaborou com a revisão da tradução do Libro de la açafeha, em 
1277, e é possível que tenha sido professor no studium de Sevilha que, como vimos, 
era dedicado ao latim e ao árabe. O restante dos agentes conhecidos seguiam e 
religião cristã: Fernando de Toledo, a quem se atribuí o trabalho no Libro de la 
açafeha (1256) e em uma versão do Libro del saber de astrología; Guillen Arremón 
Daspa, clérigo, trabalhou junto com Yehudá na tradução do Libro de las estrellas fixas; 
Garcí Pérez, outro clérigo, intervém na tradução do Lapidario, um dos primeiros 
empreendimentos do scriptorium; Mastre Johan Daspa, também clérigo real, 
participou da tradução do Libro dell alcora com Yehudá (1259), colaborando mais 
tarde com o Libro de las cruzes e com as traduções do Liber Razieli; Árvaro de Oviedo, 
por sua vez, ajudou na tradução do Libro complido, para mais adiante, entre 1280 e 
1298, tornar-se tradutor do De substancia orbis de Averroes; Buenaventura de Siena, 
primeiro colaborador italiano do scriptorium, fez parte da equipe que trabalhou na 
Escala de Mahoma; Joan de Mesina, junto com outro italiano, Johan de Cremona, teria 
trabalhado na revisão da tradução do Libro de las estrellas fixas junto com Yehudá e 
Samuel há-Levi; Egídio de Tebaldis soma-se ao contingente de italianos que chega 
às cortes afonsinas por volta de 1270-1275, e acredita-se que tenha revisado 
traduções de obras anteriormente fixadas, como o Libro complido e o Liber de iudiciis, 
além de colaborar na tradução latina do Cuadripartitum de Claudio Ptolomeu. Pietro 
de Reggio teria trabalhado com Egídio de Tebaldis antes de tornar-se embaixador de 
Alfonso X na mediação de seu conflito com o Felipe III da França em 1280 
(Fernández, 2013: 69-72).  
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A esses nomes somam-se colaboradores íntimos de Alfonso X que estudaram 
em centros como Chartres, Paris e Orleans. Raimundo de Lozana (morto em 1288), 
era próximo da casa de Borgoña desde os tempos de Berenguela, tendo servido 
como notário de Fernando III. Sob Alfonso X, torna-se bispo de Sevilha e 
conselheiro real. Raimundo de Peñafort (1175-1275), por sua vez, colaborou com as 
Siete Partidas, enquanto que Juan Gil de Zamora (1241-1318), grande enciclopedista, 
compilou lendas e relatos de milagres que permitiram às Cantigas trabalhar o topos de 
Maria Mediatrix (Martinez, 2016 p 68). Por fim, o contato do scriptorum de Alfonso X 
com a cultura europeia das universidades é evidenciado por estudos a respeito das 
interpretações de Ovídio na General Estoria, atribuídas ao auxílio de Arnulfo de 
Orleans (García, 2009). Como se vê, além de disseminar literatura artística e 
científica em língua castelhana, Alfonso X articula em seu amplo empreendimento 
político-cultural estruturas sociais e instituições que pré-datam o seu reinado, ao 
mesmo tempo em que se aproveita de canais de comunicação estabelecidos por 
políticas de aliança com outros reinos cristãos. Judeus, cristãos e muçulmanos 
habitam o scriptorium real. Mesmo que a presença moura seja pequena, sua herança 
material e imaterial foi evidentemente imprescindível: como escreveu Salvador 
Martínez, “Alfonso fue el herdero directo de todo este saber literario, científico y 
filosófico que está en la base de su concepción humanística de la cultura” (Martínez, 
2016: 72). A autoria coletiva afonsina, função delegada da autoridade real, não 
deixava dessa forma de se expressar como um movimento realizado desde o outro 
em nome de um futuro ordenado.                               

 
 
6. Coda     

 
“Queres tu saber que a fé sem as obras é morta?” Tiago 2:20 

        

Nas páginas precedentes, busquei esboçar uma formulação teórica que fizesse 
justiça ao scriptorium enquanto conceito que expressa a relação entre um lugar, uma 
prática e uma tópica. Um espaço habitado e disciplinado pela ordem que inspira e 
determina práticas de escrita através de gestos rituais. Um lugar vicário da 
autoridade, como função delegada de um poder, capaz de unir studia e disciplina em 
nome da (re)produção social da fides em seu (S)senhor. Lugares que ordenam, na 
sutileza do trabalho cotidiano, todo enredamento que permeia relações estabelecidas 
entre dizeres, trocas e fazeres. Caçar suas estratégias de fazer crer é observar a 
reprodução de emulações dessemelhantes defloradas em sistemas de autoridade 
reorientados para a espera, do apocalipse à monarquia feudal, do futuro encerrado 
às promessas seculares de realização terrena, mesmo que as últimas não se furtem, 
elas mesmas, em nutrir e receber transferências de sacralidade. 

   
Os scriptoria asturianos dos séculos VIII e X já eram espaços de saber e de 

poder. Mantidos como entrepostos em zonas de vigília e (re)povoamento, estavam 
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ligados às estratégias, bem nítidas com Alfonso III, de edificar fortalezas de fé e 
fidelidade endereçadas aos esforços iniciais de resistência e de (re)conquista. Neles 
compilavam-se escritos proféticos e crônicas. Com eles se estabeleciam redes de 
comércio e de fides. A partir dos séculos XI e XII, com o mapa das conquistas cristãs 
alcançando a antiga capital visigótica, a divisão do trabalho, externa e interna aos 
scriptoria, determina conexões cada vez mais crescentes com os centros urbanos. 
Neles intensifica-se o trabalho de compilação, desde os scriptoria das catedrais, ao 
passo que os butins e as trocas realizadas com Al-Andaluz presentificam o saber dos 
antigos através dos movimentos de tradução. Com Alfonso VIII, a largueza real 
associa-se mais fortemente aos esforços das oficinas científicas (Rucquoi, 2000: 
237). Entre os “nós” representados pelos scriptoria monásticos e catedralísticos e os 
studia nascentes na Península Ibérica e na Europa, verificamos a intensificação de 
um entrelaçamento comercial por onde passavam pergamineiros, vendedores de peles 
e produtores de livros. As cortes vão se tornando scholae. A relação entre fé e obras, 
proposta pelo padroeiro da reconquista, poderia já ser lida, desde os ciclos épicos e 
sua digestão nas estórias e livros de feitos, como relação entre fidelidades e gestas.       

 
A fides (re)produzida entre os lugares sociais de tradição e inovação amanuense 

deveria oferecer garantias à duração que se estabelece entre o sacrifício e a 
reparação. Se, em uma relação que faz crer em Deus, as promessas são lançadas 
cada vez mais a frente, com o avatar de fidelidade a fides demanda retribuição 
material (honras) às promessas do senhor. É o que se passa nas gestas de Mio Cid: 
virtude associada à redistribuição dos butins e das terras conquistadas pelo 
capeador, a largueza serve ao propósito de expandir a rede horizontal de aliados ao 
mesmo tempo em que verticaliza sua autoridade rumo a uma situação (quase) 
igualitária a de Alfonso VI. Ao passo em que os scriptoria são entrelaçados como uma 
instituição sob presidência real, processo já evidente com Alfonso X, se faz notar 
uma sensível modificação na estrutura da economia simbólica da dádiva. Isolado na 
segurança de Sevilha (1282-1284), o velho rei, nos anos finais de vida, mergulha no 
empreendimento de reformulação de sua Estoria de España. Essa última revisão 
avança do capítulo 616, chegando até Fernando II de Leão (1127-1188). No 
caminho, incorpora as canções de Rodrigo Diaz de Vivar, embora esse não fosse 
provavelmente mais o mesmo Cid de outras jornadas. A prosificação da poesia 
épica, corroborada por fontes latinas e vulgares, alterou profundamente o conteúdo 
das gestas. O ciclo épico dos rebeldes da segunda nobreza inclui também Fernán 
González e mesmo um rei, Sancho II. A forma como as personagens são figuradas, 
entretanto, foge à órbita da sedição aristocrática, incorporando-as no âmbito dos 
construtores de uma “nação independente” (Martínez, 2016: 470).  

 
Essa era provavelmente uma maneira muito diferente de se receber os ciclos 

épicos de figuras rebeldes, que pareciam mais voltados a um movimento 
performático de negociação dos sentidos da honra. A violência da largueza de El Cid, 
que chega a constranger o rei com presentes impossíveis de reciprocar, poderia ser 
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entendida, desde a órbita das tradições orais da nobreza guerreira, como um 
caminho alternativo de construção da integridade nobre que ascende do valor para 
conquistar, apenas ao final, o sangue (Cowell, 2007: 64-86). Igualmente uma 
justificativa para a própria revolta, evidente nos mais famosos versos da canção: “qué 
buen vasallo sería si tuviese buen señor!” (Poema de Mio Cid, 1-3).  

 
Em resposta, a união da fé com a fidelidade inaugura, no seio dos scriptoria 

afonsinos, uma prática jurídica. Esse gesto visa regular não apenas toda a cadeia 
produtiva do livro – dos diplomas que normatizam a produção de peles 
(Diplomatário Andaluz, 1991: 420-424), passando, como vimos, por aqueles que 
podem escrever e vender manuscritos – mas também aporta no controle da 
recepção e das apropriações sociais de seus discursos. Alfonso X não era apenas 
pater, mas, ao converter os lugares nobres (a corte e o palácio) em uma schola, 
tornava-se magister. Controle da presença material do saber, mas em igual medida de 
seus sentidos possíveis, é essa a tarefa que se impõe desde os scriptoria e os palácios 
institucionalizados: “compor um texto capaz de controlar sua própria interpretação” 
(Rodríguez-Velasco, 2006: 425).  

 
Os espaços de (re)produção da crença nas palavras do rei mantém diálogo 

constante e necessário com os lugares ordenados para a sua performance – sua 
realização – ou sua atualização pela voz real através da “disposição em ato de um 
discurso” (Idem: 430-431). Departir, fablar, retraer os feitos: a razon alfonsi transforma 
em discurso verdadeiro uma “vontade de verdade” projetada desde seu outro 
interno, a nobreza guerreira. Um outro trazido para o espaço de ordem, para o lugar 
concreto de uma corte “palatinizada” como ambiente livre de mentiras, de palavras 
minguadas, de esponimientos e de alegorias (Rodríguez-Velasco, 2006: 446). Contar as 
estórias nas cortes, através dos documentos que compilavam boa parte do trabalho 
de seus scriptoria, equivalia a contar a verdade entendida como conjunto de palavras 
que se encontravam nos domínios da certeza afonsina. Regulando seus rituais de 
transmissão (Partidas II, IX, 30), a palavra real buscava salvaguardar a profissão de 
fé e lealdade em seus significados e ações no mundo. Os dispositivos legais que 
refreavam a “dispersão do discurso” (Foucault, 1987: 43) apontam assim para a 
relação que reformula, desde a reinvenção do modo de escrever a própria lei, o 
sistema de dádivas que terá como eixo sobreposto à reparação por largueza material 
uma dívida paga no campo do espírito, da moral e da constituição das classes 
dominantes.  

 
Educar a nobreza guerreira era incutir nela um “passado acumulado (um saber 

dos outros)” (Certeau, 1981: 378). Essa pedagogia materializava-se em performances 
que almejavam intervir nas formas de ser desde corpos disciplinados por 
movimentos encenados para abolir a descrença (Cardozo; Scott, 2013: 260). Aos 
espaços de (re)produção da crença, somavam-se então lugares de supressão da 
descrença. Através do conhecimento dos antigos, emergentes pela translatio studi e 

http://www.revistarodadafortuna.com/


103 
Bonaldo, Rodrigo Bragio 

Espaços de (re)produção da crença: 
o scriptorium ibérico de Zamora a Sevilha (s. VIII-XIII) 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 77-110. ISSN: 2014-7430 

tornados “públicos” nas performances de retraer, a verossimilhança autorizava-se a 
esconder o seu núcleo de crença, enunciando-a, ainda assim, em nome da paz, da 
lealdade, da fidelidade e pela amizade entre os homens. A história da reação 
nobiliárquica a essa reformulação da natureza da duração imposta entre o sacrifício e 
a reparação precisaria ser contada em outro momento. De um Alfonso vitorioso nas 
cortes de Burgos, em 1272, encontramos a trágica narrativa que culmina no annus 
horribilis de 1275, com a invasão moura, a negativa papal ao império, a morte de 
Fernando, o herdeiro, e a conjuração das forças de oposição sob a bandeira do 
futuro Sancho IV, impondo ao pai que contrariasse sua própria lei, afastando da 
sucessão os Infantes de la Cerda (Porto, 2014 p 958) (Martínez, 2010: 400-434). Para 
Sancho, assim como para boa parte da nobreza em revolta, o rei estava louco. A 
mais banal das estratégias de repulsão discursiva do domínio da verdade não deve 
ter a sua eficiência questionada no curto prazo. À medida que a distância dos 
tempos, por outro lado, projeta a auctoritas afonsina – quando o nome do rei passa a 
ser um símbolo inescapável na procissão comemorativa de autoridades – assistimos 
a transformação do louco em Sábio. Os vencidos terminam por fazer escrever a 
história, por determinar nossa crença em suas palavras: “aparentemente, a derrota 
contém um potencial inesgotável para a aquisição de conhecimento” (Koselleck, 
2014: 72).    

 
A tensão entre espaços de ordem e vontades de verdade dissonantes às 

palavras e ações que se queriam hegemônicas precede a revolta dos nobres. Vinha 
sendo preparada desde a contradição original que demandava à sobrevivência dos 
dispositivos de exclusão a conexão, no âmbito do comércio da fé, com indivíduos 
que lhes eram considerados espúrios. Uma imitação dessemelhante das iluminuras 
de Magio e Emetério, produzida nas calendas do século XIII, evidencia esse 
oxímoro que movimenta também o outro externo cada vez mais para perto dos 
espaços ordenados (Fig 3). O cólofon do MS M.429 traz a imagem sobrevivente 
que, ainda uma última vez, nos serve de metáfora. Não mais a redução, por 
sinédoque, dos duzentos monges e freiras ao número sete. Não mais a contagem 
que anuncia a urgência do apocalipse, mas a aceitação, como fará a General Estoria, 
da senectus mundi como sexta era. Uma imagem antropológica encontra-se na origem 
da doutrina das idades: “la historia del mundo es igual que la vida del hombre” 
(Rico, 2008: 81). Duas figuras comunicam-se na escadaria. Outra torna os sinos 
marcando a duração. Mais duas, em um espaço de silêncio, restam absortas pelo 
trabalho amanuense. A imagem, de cores tão vivas quanto cravada de falhas 
geométricas, anuncia-nos pelo provável erro do iluminador o quão próximo ele 
mesmo já se encontrava do outro. Uma sexta figura, meio aqui, meio fora, 
esquadrinha, não mais tão solitária, um pergaminho. A (re)produção social da 
crença, gesto que encena uma duração e instaura um futuro, não faz crer, 
igualmente, na própria troca, na possibilidade de integração com o outro? Em nome 
da transcendência do corpo pelo espírito – da preservação da alma pela memória e 
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da fides através das obras – os scriptoria também acenam um compromisso de medo e 
de esperança com a mais extrema alteridade: a morte.   

 

 
Fig 3: Beato Morgan MS M.429, fol. 183, (cerca de 1200) 
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