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intrOduçãO

Por volta de 1385, nos frios scriptoria do mosteiro português de 
Alcobaça, um monge cisterciense, cujo nome ficou para sempre obs-
curo, começou a, penosamente, como era toda a atividade literária da 
época, redigir um grande tratado sobre as coisas do mundo e como, 
através delas, poderia um cristão entender os desígnios de Deus para a 
humanidade através da figura de Jesus. Em outras palavras: por Cristo, 
teria acesso o homem medieval comum à salvação eterna se soubesse 
a maneira prática de como fazê-lo. Esse grande compêndio das coisas 
mundanas, tão ligadas em significado ao evento da encarnação, paixão, 
morte e ressurreição de Jesus, não economizou páginas para descrever 
fatos históricos, hagiografias, propriedades dos animais, característi-
cas das plantas e das pedras e do que mais dessem conta a natureza 
e o universo. Tudo o que os homens conheciam, fosse nos campos 
filosófico, natural, teológico ou mundanal, quis o autor anônimo dessa 
miscelânea comparar às Sagradas Escrituras, articulando uma chave 
de leitura para Cristo, isto é, dando forma teológico-literário-cristã a 
uma mentalidade alegórica muito antiga, e que tomou forma cristã a 
partir do século I da nossa era,1 principalmente com as cartas de São 
Paulo (a partir do ano 50) e com as primeiras (e originais) versões 
dos livros do Novo Testamento.2 Assim, na Idade Média, como, ao ler 
o mundo natural, poderiam os homens, através de Cristo reinterpre-
tado nessa mesma natureza, chegar a Deus, também esses homens 
poderiam fazê-lo lendo as Sagradas Escrituras e nelas reinterpretando 
Jesus. Em outras palavras: a leitura do mundo natural, histórico e 
textual é a base para uma interpretação em que se experimenta e se 
compreende um mundo espiritual, que é, ao fim e ao cabo, Cristo e a 
salvação3 eterna das almas.

O Orto do Esposo, como batizou o seu autor esse compêndio, 
é um grande manual de leitura do Livro do Mundo e também da 
Bíblia, e, ao mesmo tempo, uma imensa coletânea do conhecimento 
humano até aquela data. Não fosse a sua hermenêutica tão profunda e 
direcionada,4 diríamos que o Orto do Esposo assemelha-se às primeiras 
enciclopédias e compêndios pós-renascentistas e iluministas, estes, 
tão distantes de Deus e tão mais próximos da ciência, dois elementos 
a priori imiscíveis entre si, mas que, nas páginas do Orto, já estavam 
intrinsecamente ligados em prol de uma significação maior: Jesus 
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ão Cristo. Vê-se que um dos aspectos da produção do Orto do Esposo é 

conseqüência direta de um tempo com características muito precisas 
de medievalidade; ao mesmo tempo que no século XIV já vinham se 
consolidando as novas mentalidades humanistas e renascentistas, com 
o surgimento, desde o século XIII, das universidades e da nova formata-
ção social das cidades – o estilo de vida urbano –, surgiam também os 
movimentos monásticos5 de resistência a favor do ascetismo e da pre-
servação do saber ante o temor de seu deterioramento ex scriptoris. 

Assim, temos no Orto um fruto literário típico do quadro que Le 
Goff tão bem descreve em seu Os intelectuais na Idade Média:

Nas cidades em que se formam, as universidades manifestam, 
pelo número e pela qualidade dos seus membros, uma força que 
inquieta os demais poderes. É lutando, ora contra os poderes 
eclesiásticos ora contra os poderes laicos, que as universidades 
adquirem a sua autonomia. (LE GOFF, 1987, p. 84)

Naturalmente sabemos que Le Goff faz um quadro geral do 
fenômeno na Europa, e que há exceções e matizes desse mesmo 
movimento em diversos locais do continente. Em Portugal, tendo 
sido preservadas todas as suas peculiaridades culturais, não foi 
diferente. Em 1290, fundado por D. Dinis, o “Estudo Geral” de Lisboa, 
mais tarde transferido para Coimbra com o status de Universidade 
de Coimbra (1308), é na verdade uma iniciativa do clero regular 
português:

Antes, porém, em 1288, foi elaborada uma Súplica ao Papa 
Nicolau IV (de que só se conhece o traslado) datada de 17 de 
Novembro de 1288 e assinada pelos abades dos Mosteiros de 
Alcobaça, Santa Cruz de Coimbra e S. Vicente de Lisboa e pelos 
superiores de 24 igrejas e conventos do Reino. Este documento 
solicitava a fundação de um “Estudo Geral” e aquelas institui-
ções religiosas assumiam a garantia do seu financiamento. Não 
se sabe se a Súplica chegou à Santa Sé. [...] A 1 de Março de 1290, 
foi assinado em Leiria, por D. Dinis, o documento “Scientiae 
thesaurus mirabilis”, que institui a própria Universidade e pede 
ao Papa a confirmação. A bula “De statu regni Portugaliae” do 
papa Nicolau IV, datada de 9 de Agosto de 1290, reconheceu o 
Estudo Geral, com as faculdades de Artes, Direito Canónico, 
Direito Civil e Medicina. Teologia foi reservada aos conventos 
dominicanos e franciscanos (só por volta de 1380 é que passou a 
fazer parte do ensino universitário português). (UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA, [2006])
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Pois bem, um dos clérigos envolvidos na petição ao papa era 
o próprio abade do mosteiro de Alcobaça,6 centro cultural religioso 
cisterciense em Portugal de onde sairiam, menos de um século depois, 
as folhas do Orto do Esposo. O que se nota de relevante nessa questão 
é a preocupação com um movimento cultural de retomada do humanis-
mo e do cientificismo – já sedimentado na Europa, principalmente na 
França e na Espanha – que vai, de forma paradoxal, levar, em Portugal, 
à criação de um dos modelos próprios desse movimento, a universi-
dade, ainda que sua elaboração, orientação e suporte tivessem sido 
na maior parte obra de Roma, ou seja, era a Igreja aderindo ao novo 
status quo cultural europeu, mas controlando-o para que não saísse 
de suas mãos.7 É dessa forma que temos, no Orto do Esposo, uma obra 
com um caráter humanístico enciclopédico, na forma de compendium, 
mas escrito sob a arquitetura literária dos exempla e orientado pela 
hermenêutica dos quatro sentidos.8 

Como veremos mais adiante, até mesmo a política de sucessão 
e legitimação do trono português pela dinastia de Avis foi tema do 
Orto, numa passagem em que se faz, pela hermenêutica dos quatro 
sentidos, toda uma sustentação para que a sociedade portuguesa 
legitimasse Avis.

E aas vezes o aleuãtamento do poboo destrue e desfaz os offi-
ciaes e os poderosos. Esto se faz cada dia, e poucos anos ha que 
uimos esto con nossos olhos ẽ estes regnos de Portugal depois 
da morte delrrey dom Fernando, e esso meesmo ora e ennos 
regnos de Castella, ẽno destruymẽto delrrey dom Pedro, que 
aquelles que erã tam poderosos, que parecia que auiã poderio 
sobre as estrellas, que andauã cõ as cabeças aleuãtadas ẽ tal 
guisa que aadur se co[n]tẽptauã oolhar a terra per que auiã de 
andar, tostemẽte forõ derribados, delles per morte e delles per 
perda de bẽẽs e outros per esterramẽto, en tal guisa que todo 
o poderyo que ante ouuerõ foy tornado ẽ amargura. (MALER, 
1956a, v. 1, p. 251-252)

E por que levantar toda uma questão cultural que se apresenta-
va como pano de fundo para uma criação literária que, a princípio, se 
traduziria apenas por seu caráter enciclopédico e doutrinário cristão? 
Porque estamos tratando, também, e precisamente, de uma criação 
literária. Séculos mais tarde, Bakhtin vai, em seus trabalhos voltados 
para o dialogismo da obra literária, tratar da impossibilidade de se se-
parar sujeito, discurso e ideologia; assim também postularão Todorov 
e Sartre, quando estes refletirem sobre a literatura como sendo uma 
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um canal. A produção literária do Orto do Esposo não é exceção à regra. 
E por que, portanto, o que parece ser uma obviedade metodológica 
merece algumas linhas para reflexão? Porque, partindo-se da leitura 
do Orto – e não diríamos aqui uma leitura ingênua, mas uma leitura 
primeira –, fica muito clara uma preocupação do autor com a questão 
meramente doutrinária, em escrever um verdadeiro manual para que o 
cristão português pudesse viver consoante a fé cristã e, assim, chegar 
ao paraíso. Chega-nos à mente, pela leitura então primeira do Orto – e 
graças a uma tradição secular que ainda se faz presente fortemente na 
grande maioria das camadas laicas e não acadêmicas da sociedade –, 
a figura de um monge curvado sobre uma escrivaninha, iluminado por 
uma lamparina e com as mangas de seu hábito borradas de tinta, no frio 
de um escritório cercado por paredes de pedra, transcrevendo para o 
pergaminho sua fé e o pensamento da Igreja – ou, mais precisamente, 
da sua Ordem–,9 alheio a quaisquer outros movimentos culturais, po-
líticos e sociais de sua época. Mas a tradição – perpetuada em parte 
pela mídia, às vezes muito feliz, como é o caso do filme O nome da rosa, 
baseado em obra homônima de Umberto Eco – não é a única culpada. 
Culpado também o é o próprio autor do Orto do esposo; e sua culpa, 
na verdade, reside somente no fato de ter sido um ícone de seu tempo, 
de ter elaborado uma obra tão fiel à mentalidade10 de seu tempo, tão 
condizente com o que se esperava da literatura medieval em prosa 
doutrinária, que o leitor, mesmo o de hoje, é imerso sem querer na 
teologia do livro e levado até onde quer o autor: Cristo. Assim, o leitor 
afasta-se do caminho das ideologias discursivas que foram decisivas 
para a elaboração do Orto do Esposo.

E esta é uma das razões que nos impeliram a elaborar este 
trabalho: não apenas levantar questões com as quais estamos tão 
acostumados, não apenas reproduzir o que canonicamente já se 
conhece, mas, principalmente, fazer desta obra uma porta pela qual 
possam passar com tranqüilidade todos aqueles que, laicos (religiosa 
e academicamente), desejem aproveitar ainda melhor uma leitura que 
– e não lhe podemos retirar essa característica – é, antes de tudo, isso 
mesmo, uma boa literatura medieval.

De certa forma, sentimo-nos, às vezes, no decorrer do trabalho, 
lutando contra o autor do Orto, por estarmos esmiuçando demais, 
atribuindo valores demais – que sabemos reais e profundamente 
enraizados na obra –, pelo fato de estarmos abandonando um pri-
meiro nível de leitura, o da ingenuidade, o da identidade subjetiva, 
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o do encantamento, e atingindo um segundo nível dialógico, em que 
caem os véus e são explicados os bastidores de sua criação. Afinal, 
como hoje, é possível que o próprio autor estivesse tão imbuído 
do exercício hermenêutico de sua época, estivesse já tão imerso 
em sua cultura, que lhe tenha sido transparente este processo de 
racionalização que lhe perpassou o livro, e que, talvez, à sombra de 
sua lamparina, acreditasse realmente estar prestando um serviço ao 
povo, e sendo útil a sua irmã e companheira da casa divinal e humanal 
(ver citação logo abaixo). E hoje ainda é possível nos perguntarmos: 
que literatura estava fazendo o monge anônimo? A de preservação 
cultural dos novos cientificismos urbano-acadêmicos? A doutrinária 
cristã voltada para Cristo, para a caridade, a fé e a esperança? A 
hermenêutica que sustentava toda uma teologia cristã ocidental e 
que, de forma natural, era ocasionalmente minada por movimentos 
heréticos ou simples dúvidas de camponeses, e por isso mesmo 
precisava de reforços retóricos perpetuados em pergaminho? Ou 
uma literatura exemplar, carregada nas tintas do lirismo subjetivo, 
simples, a “boa literatura”? Ou antes: se, de que tipo e como a fazia? 
Consciente ou inconscientemente? Levantaremos aqui algumas 
considerações baseadas em estudos preliminares, mas gostaríamos 
de insistir que o leitor destas páginas se dispusesse a ler também 
aquelas outras, porque a sua leitura, a sua interpretação, a sua sig-
nificação, consideramo-las igualmente relevantes.

E pensar que tudo isso partiu de um pedido de uma mulher, 
uma monja, anônima, como ele:

Aqui se começa o liuro que se chama Orto do Esposo, o qual 
conpos aa hõrra e louuor de nosso Senhor lhesu Christo, flor 
muy preciosa e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, 
e da bẽẽta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa singular [e es]
tremada da celestrial deleytação [e de] toda a corte da cidade de 
Jherusalem, [que] he ẽna gloria do parayso. Eu, muy pecador e 
nõ digno de todo bẽ, [es]creuy este liuro pera proueito e spi[ri]
tual dilectaçom de todollos sinplezes,11 fiees de Jhesu Christo, e 
spicialmẽte pera prazer e consolaçõ da alma de ty, minha jrmãã 
e compan[h]eyra da c[asa] diuinal e huãnal, que me rogaste 
muytas uezes que te fezesse em [li]nguagem hũũ liuro dos fectos 
[ant]ygos e das façanhas dos no[bres barõees] e das cousas 
marauilh[osas] do mũdo e das propiedades das [animal]ias, pera 
leeres e tomares [espaço] e solaz ẽnos dias en que te [cõuem] 
cessar dos trabalhos corpo[raees]. (MALER, 1956a, v. 1, p. 1)
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géticas medievais é que também esse fato – a encomenda do Orto pela 
“irmã” ao monge alcobacense –, descrito no prólogo do Orto, poderia, 
por sua vez, ser reinterpretado à luz da própria hermenêutica medie-
val dos quatro sentidos em que foi produzido, e não duvidamos que 
ele tenha sido escrito mesmo com essa intenção, já que o Orto é uma 
obra clássica dessa hermenêutica, e a ela se dedica em todas as suas 
páginas. Então, por que não seria também o seu próprio prólogo um 
fato mundanal a ser reinterpretado sob o ponto de vista central cris-
tão, o querigma duplo12 do fenômeno da encarnação de Deus na forma 
de seu filho, Jesus? Mais à frente, veremos como funciona toda essa 
maquinaria com detalhes, mas para que o leitor já se familiarize com 
o processo – ou que pelo menos se sinta estimulado a prosseguir com 
suavidade, interesse e tranqüilidade por estas páginas – diríamos que 
um leitor do Orto do Esposo, em fins do século XIV, poderia, de forma 
muito natural, entender que a monja ter pedido ao seu irmão na fé em 
Alcobaça a confecção do Orto é, além de um fato possivelmente real – e 
este já é o sentido histórico ou literal –, também uma possibilidade de 
interpretação alegórica que tem em Cristo seu eixo semântico. No caso, 
uma das possibilidades seria a de que também Maria pediu a Jesus da 
mesma forma uma obra especial: a transformação da água em vinho 
nas bodas de Caná. Tanto o Orto quanto o milagre de Jesus serviriam 
como instrumento de exaltação da fé em Cristo. Anagogicamente, a 
mulher pede algo ao homem – como o diabo tenta a humanidade – e 
este, para sua entrada no céu, tendo seguido a Cristo de toda alma 
e todo coração, não cumpre o pedido da mulher, ou por outra, até o 
cumpre, mas de outra forma, voltando-a e a si para Jesus. Por último, 
no sentido moral, aprendemos por esse exemplo que podemos, mesmo 
tentados pelo diabo, fazer daquela tentação obra de glorificação de 
Deus através de Cristo:

Mays, segundo diz o bẽẽto [Sancto A]gustinho, tal escriptura 
como [esta que] me tu demãdas nõ ha por [arras o] Spiritu Sanc-
to nem pode fazer o teu [spiritu cõ]trito, c[a], como quer que os 
[liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] ẽtendimẽto, pero 
non acendem a uõõtade pera o amor de Deus. Mais, segundo diz 
Sancto Ysidro, a[s] Sanctas Escripturas emsinã o entendimẽto 
da mẽte e da alma do homẽ e tiran-no das uaydades do mũdo 
e reduzẽ-no ao amor do Senhor Deus, onde diz Sam Jheronimo 
que aquelle que nõ sabe a[s] sanctas leteras, este tal nõ sabe 
leteras. (MALER, 1956a, v. 1, p. 1)

Livro 1.indb   12 12/5/2009   18:56:59



A
nt

on
io

 M
ar

co
s 

G
on

ça
lv

es
 P

im
en

te
l

13

De uma forma esquemática, os quatro sentidos da hermenêutica 
medieval, a serem desenvolvidos adiante em capítulo próprio, eram 
o histórico, o alegórico, o tropológico ou moral e o anagógico. Não só 
o autor do Orto utilizou-se deste processo de interpretação bíblica, 
mas também vários autores medievais escreviam suas obras baseados 
nesse sistema hermenêutico, como, por exemplo, frei Paio de Coimbra, 
conforme estudo de Mário Martins:

Embora contemporâneo de S. António, Frei Paio difere dele 
no assunto, na maneira de pregar e nas fontes imagísticas dos 
seus quatrocentos e sete panegíricos. As suas comparações 
e metáforas baseiam-se na Sagrada Escritura e também (mas 
muito!) nas legendas hagiográficas. Lançou também mão da 
história natural, menos, porém, do que S. António.
“Frei Paio conhecia as várias formas de interpretação es-
criturísticas. Por exemplo, ao explicar as palavras do velho 
Simeão, aplica-lhe os vários sentidos: histórico, alegórico, 
tropológico ou moral e anagógico. E o mesmo acontece noutros 
sermões.13

“Insistimos nas várias formas de interpretação bíblica, por nelas 
enraizarem boa parte das imagens, comparações e alegorias. 
(MARTINS, 1980b, cap. 5, p. 67)

Seguindo as considerações de Martins, entendemos que o senti-
do histórico ou literal é o texto lido “ao pé da letra”, isento de qualquer 
outra significação que não aquela expressa pelo sentido denotativo 
das frases empregadas,14 ou, abordando a questão de um ponto de 
vista lingüístico, o sentido histórico teria apenas uma significação 
que se encerraria nela mesma, sem pensarmos num contexto maior 
que a produziu, o tipo de significação como gostaria Saussure que 
fossem todas, se pensarmos em suas elaborações sobre a lingüística 
e a questão do signo dicotômico. No nosso exemplo, seria o fato de, 
realmente, uma monja ou freira ter pedido a um irmão na fé cristã – 
que provavelmente tinha como ofício dentro do mosteiro de Alcobaça 
a função de copista – um livro que falasse das coisas do mundo, sem 
outras atribuições, como quis – e fez – o monge anônimo.

O sentido alegórico está na significação e reinterpretação dos 
fatos literais na figura e na vida de Jesus.15 Como exemplificamos as-
sim, a monja que pede ao monge um livro sobre as propriedades das 
coisas do mundo, na verdade é uma retomada, uma releitura da vida 
de Cristo na passagem em que sua mãe pede a ele que transforme a 
água das bodas de Caná em vinho (também uma obra).
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prática dos bons costumes, da caridade, do estilo de vida cristão.16 Em 
nosso caso, o sentido moral, sempre pautado pelo alegórico crístico, 
é aquele em que se observa a boa vontade nos fazeres, no servir ao 
próximo, do altruísmo, da dedicação.

Por fim, temos o sentido anagógico,17 que é o terceiro dos três 
sentidos espirituais propriamente ditos, aquele em que está o caminho 
para a salvação, é o sentido último porque é o sentido que conclui, que 
dá textura aos demais, que dá orientação e sentido para todos eles, 
porque é através deles, do seu entendimento e da sua prática no mundo 
material que se chega à salvação, ou, em outras palavras, em senti-
do mais claro para o cristão, é o sentido que nos faz entender como 
chegamos ao Céu pela salvação em Cristo. É o sentido da esperança 
cristã da salvação, como se fosse uma iluminação pós-entendimento 
querigmático.18

Pode-se dizer que, na prática, há somente dois sentidos: o literal 
e o espiritual,19 sendo este segundo desdobrado em três: alegórico, 
tropológico e anagógico que, juntos, formam uma única noção da 
doutrina cristã presentificada no trinômio fé-caridade-esperança,20 
respectivamente. As interpretações possíveis que eram dadas a par-
tir desta operação tão caracteristicamente medieval eram infinitas 
possibilidades.21 De fato não havia limites para as releituras, somente 
para seus objetivos: chegar a Deus através de – e reconhecendo-se 
nelas – Jesus Cristo.22

Sobre o sentido histórico ou literal – muitas vezes ponto de 
partida para se chegar ao sentido espiritual – há de se notar que ele 
dispunha de um artifício peculiar: sua operação se dava não apenas 
através de fatos históricos reais (como a vida de Alexandre o Grande, 
por exemplo), mas também por qualquer narrativa que fosse ficcional 
mas carregasse um valor real (milagres narrados em hagiografias, por 
exemplo). A noção de fato real histórico envolvendo narrativas ficcio-
nais, para o autor do Orto, vai depender da auctoritas que o legitima. 
Este uso da História – factual ou ficcional – já era, aliás, uma tradição 
de outros tempos, como mostra Vauchez:

Para conhecer a história dos séculos XI e XII, as principais fontes 
narrativas de que dispõe o historiador são as crônicas monásti-
cas; seu número e sua importância provam o interesse pronun-
ciado dos cenobitas pelo desenrolar dos acontecimentos. Mas a 
abundância dessa produção não se explica somente pelo desejo 
de arrancar o passado do esquecimento e dele tirar lições. Ela 
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se deve também à preocupação que os religiosos tiveram de 
discernir como a obra da salvação, inaugurada pela Encarnação, 
se inscrevia na trama do tempo. (VAUCHEZ, 1995, p. 55)

Quer dizer: o Orto do Esposo funciona não só dentro da operação 
hermenêutica partindo-se do factual e do ficcional, como também se 
transforma num documento histórico. O efeito é, como observou Vau-
chez, precisamente este: o de inscrever a salvação por Cristo através 
de sua encarnação na trama do tempo. Ora, essa expressão nada mais 
é do que um desdobramento muito feliz da prefiguração com que tra-
balha a hermenêutica bíblica dos quatro sentidos. Esta prefiguração 
é a ferramenta pela qual o Novo Testamento23 seria uma confirmação 
das profecias do Antigo Testamento referentes ao evento crístico, entre 
outros momentos hermenêuticos anteriores,24 ou, nas palavras de De 
Lubac: “Jésus-Christ fait donc l'unité de l'Écriture parce qu'il en est la 
fin et la plenitude. Tout y a rapport à Lui. Il en est, finalement, le seul 
Objet. Il en est donc, peut-on dire, toute l'exégèse” (DE LUBAC, 1993b, 
p. 322). É o processo que São Paulo apóstolo, por exemplo, empregava 
em sua evangelização, concomitantemente à mensagem dos primeiros 
textos do Novo Testamento, cujo discurso, podemos dizer, construía-
se na forma de um discurso alegórico-teológico.25

O que queremos deixar bastante claro é que a hermenêutica não 
é novidade com o Orto do Esposo; ela sempre se fez desde a morte de 
Cristo por uma questão estritamente necessária à articulação discur-
siva do próprio cristianismo.26 Necessidade esta que não se impunha 
apenas de dentro do cristianismo para fora – para fins de evangeliza-
ção, dada que a prefiguração vai se estender por séculos como parte 
desta função – mas desdobrava-se também em si mesma no sentido de 
esclarecer muitas passagens vétero-testamentárias que não encontra-
vam lógica dentro da doutrina cristã, significando a oportunidade para 
o nascimento de heresias ou simples desencaminhamento dos fiéis.27 
Conhecedor de todos estes riscos, assim que começou a elaborar uma 
teologia mais sistematizada do cristianismo, Orígenes debruçou-se 
sobre a questão e lançou as raízes da hermenêutica bíblica dos quatro 
sentidos, segundo demonstram Boehner e Gilson:

A exposição alegórica da Escritura é, aos olhos de Orígenes, uma 
necessidade manifesta. Com efeito, além de sancionada pela 
tradição, tal interpretação parece constituir o único meio para 
se atribuir um sentido razoável a muitas passagens chocantes 
e aparentemente absurdas.
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preocupações ao próprio S. Agostinho: se é verdade que tanto 
o Antigo como o Novo Testamento são inspirados pelo Espírito 
Santo, parece impossível que se deva entender ao pé da letra 
um grande número de passagens escriturísticas. Porventura 
não é absurdo imaginar Deus revestido de formas corporais, 
ou representá-lo a plantar o paraíso com suas próprias mãos? 
Não é igualmente absurdo que uma criança não circuncidada no 
oitavo dia deva ser exterminada, já que esta omissão deve ser 
imputada a seus pais, e não a ela? Não é absurdo também que 
a Escritura proíba comer da carne do hircocervo (tragelaphus), 
um animal inexistente? E ainda como poderia ter havido um dia 
antes da criação do sol? De que maneira podia Caim fugir da 
face do Senhor? Orígenes aduz um grande número de outras 
impossibilidades, fazendo ver, ao mesmo tempo, que tais pedras 
de escândalo foram colocadas na Escritura não para causar 
embaraços ao leitor, e sim, para que a elegância do estilo não 
o seduzisse a deter-se na letra, impedindo-o assim de penetrar 
na verdade profunda e realmente divina dos livros sagrados. 
(BOEHNER; GILSON, 1982, p. 53)

Ressalte-se que no Orto do Esposo a hermenêutica fica mais 
evidenciada porque é o Orto um manual de hermenêutica, uma meta-
hermenêutica. O Orto é um momento da doutrina cristã que encontra 
em todos os contextos históricos que o cercam, ambientação bastante 
favorável não para resgatar algo que já estivesse esquecido – e não 
seria esquecido até o século XVIII, com o surgimento do método exe-
gético histórico-cultural28 – mas para mostrar aos “simples” o caminho 
da salvação.  Quando este esquecimento – ou desvalorização – da 
hermenêutica acontece, é porque já vem sendo construída – durante 
todo o século XVII - toda uma reelaboração do processo de significação 
do mundo como a Idade Média o conhecia, e leia-se aí, como Foucault 
coloca a questão, via similitude. O elemento contextual de uma sig-
nificação ternária é abandonado em prol de um sistema binário – no 
qual só operam o significado e o significante. É o quadro que Foucault 
analisa no seu As palavras e as coisas:

Dom Quixote desenha o negativo do mundo do Renascimento; a 
escrita cessou de ser a prosa do mundo; as semelhanças e os sig-
nos romperam sua antiga aliança; as similitudes decepcionam, 
conduzem à visão e ao delírio; as coisas permanecem obstina-
damente na sua identidade irônica: não são mais do que o que 
são; as palavras erram ao acaso, sem conteúdo, sem semelhança 
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para preenchê-las; não marcam mais as coisas; dormem entre 
as folhas dos livros, no meio da poeira. A magia, que permitia a 
decifração do mundo descobrindo as semelhanças secretas sob 
os signos, não serve mais senão para explicar de modo delirante 
por que as analogias são sempre frustradas. A erudição, que 
lia um texto único a natureza e os livros, é reconduzida às suas 
quimeras: depositados nas páginas amarelecidas dos volumes, 
os sinos da linguagem não têm como valor mais do que a tênue 
ficção daquilo que representam. A escrita e as coisas não se 
assemelham mais. (FOUCAULT, 2000, p. 65-66) 

O momento de crise para o processo hermenêutico também 
é apontado por Auerbach, que privilegia um estranhamento deste 
processo pelo homem pós-renascentista, mecanicista e racionalista:

Se, desta forma, o texto do relato bíblico necessita tanto de 
interpretação a partir do seu próprio conteúdo, sua pretensão à 
autoridade absoluta leva-o ainda mais longe por este caminho. 
Pois ele não quer nos fazer esquecer a nossa própria realidade 
durante algumas horas, como Homero, mas suplantá-la; devemos 
inserir nossa própria vida no seu mundo, sentirmo-nos membros 
da sua estrutura histórico-universal. Isto se torna cada vez mais 
difícil, à medida que o nosso mundo vital se afasta do mundo das 
Escrituras, e se este mundo, apesar de tudo, mantém em pé a sua 
pretensão à autoridade, é imperioso que ele próprio se adapte, 
através de uma transformação interpretativa. Isto foi relativa-
mente fácil por muito tempo; durante a Idade Média européia era 
possível, ainda, representar os acontecimentos bíblicos como 
sucessos quotidianos contemporâneos, para o que o método 
exegético fornecia as bases. Quando isto se torna impraticável, 
pela transformação demasiado profunda do meio ambiente e pelo 
despertar de uma consciência crítica, a pretensão à autoridade 
corre perigo; o método exegético é desprezado e deixado de lado, 
os relatos bíblicos convertem-se em velhas lendas e a doutrina, 
desmembrada dos mesmos, torna-se uma forma incorpórea que 
não mais penetra na realidade sensível ou que se volatiliza na 
exaltação pessoal. (AUERBACH, 2004, p. 12-13)

Ora, nos ocorre a idéia então de que o Orto do Esposo trans-
gredirá a própria noção de gênero sobre a qual já deitamos tinta 
anteriormente. Assim que o nominalismo escrever sobre o presente, 
de olho para o futuro do Renascimento sem perder de vista a tradição 
da similitude do passado, logo o Orto do Esposo se transformará em 
ficção. Estaríamos nos aproximando, portanto, dos estertores de uma 
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seguintes, de delírio poético, ou, quando a etiqueta epistemológica 
assim o exigir, de uma rica e ultrapassada alegorese religiosa dos 
medievos. Este quadro pode ser o retrato de um processo futuro 
plausível, mas há um elemento que pode atrasar estas mudanças por 
séculos: a religiosidade. Enquanto esta existir dentro do cristianismo, 
em maior ou menor grau, mais ou menos desviada de sua originalida-
de metodológica, então também existirá a similitude, sustentando-se 
enquanto discurso de fé e rejeitando qualquer outro rótulo como o 
de discurso poético, ainda que a ciência e a semiótica, como observa 
Foucault, a partir do século XVII, insistam em declarar o seu desuso, 
para não dizermos o seu fim:

No começo do século XVII, nesse período que, com razão ou 
não, se chamou barroco, o pensamento cessa de se mover 
no elemento da semelhança. A similitude não é mais a forma 
do saber, mas antes a ocasião do erro, o perigo ao qual nos 
expomos quando não examinamos o lugar mal esclarecido 
das confusões. [...] é o tempo dos sentidos enganadores; é o 
tempo em que as metáforas, as comparações e as alegorias 
definem o espaço poético da linguagem. E por isso mesmo, 
o saber do século XVI deixa a lembrança deformada de um 
conhecimento misturado e sem regra, onde todas as coisas 
do mundo se podiam aproximar do acaso das experiências, 
das tradições ou das credulidades. Doravante as belas figuras 
rigorosas e constringentes da similitude serão esquecidas. E se 
tomarão os signos que as marcavam por devaneios e encantos 
de um saber que ainda não se tornara razoável. (FOUCAULT, 
2000, p. 70)

Contudo, enquanto não fosse abandonada, a hermenêutica, para 
uma boa operacionalização, necessitava que se seguissem algumas 
orientações básicas que Parkes descreve muito bem:

As etapas preliminares da leitura levavam ao exercício da 
hermenêutica cristã (algo que correspondia aos processos 
de enarratio e judicium dos textos pagãos) para produzir in-
terpretações pessoais ou exegeses do texto. Para Gregório, o 
Grande, a leitura, e sobretudo a da Bíblia, devia ser um diálogo 
com o texto. [...]. No final do século VIII, Beatus, no tratado 
Adversus Eliprandum, comparava o conjunto da gramática ao 
corpo humano, para então concluir que isto não basta para 
as necessidades do homem: do mesmo modo que um homem 
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é composto de corpo, alma e espírito, o livro também tem de 
ser entendido do ponto de vista histórico, moral e místico.29 
(PARKES, 2002, p. 112-113)

Outros fatores também se juntaram na prática medieval da 
hermenêutica dos quatro sentidos:

O mais influente tratado sobre hermenêutica desse período era 
o De doctrina christiana, de Santo Agostinho, e começou a ter 
circulação mais ampla a partir do século IX. Santo Agostinho 
considerava que a alegoria era um presente do Espírito Santo 
para estimular nossa inteligência.30 O processo de decifrar o 
significado de um texto levava a uma melhor compreensão da 
verdade e era inerente à lectio monástica. Beda aproveitou a 
tradição gramatical em seu De schematibus et tropis, com o obje-
tivo de fornecer um manual de exegese para os leitores cristãos: 
grande parte da seção sobre tropos era dedicada às diferentes 
formas de allegoria, incluindo o enigma, formas exemplificadas 
com trechos extraídos da Bíblia. Foi amplamente utilizado este 
manual, mas, como observou São Bonifácio, os tratados dos 
padres eram os melhores guias quando se pretendia estudar as 
Sagradas Escrituras. (PARKES, 2002, p. 113)

Observamos então que o Orto do Esposo tem não só influências 
como precedentes. Temos agora, com Agostinho, a presença do Espíri-
to Santo como elemento fundamental para se chegar ao entendimento 
das Escrituras. Ora, isso explica a origem de um livro como o Orto do 
Esposo, não só na sua essência quanto na aparência, lembrando que 
também Beda – e não à toa, tanto ele quanto Agostinho são muitas vezes 
citados no Orto – já pensara num “manual do cristão hermeneuta”, que 
incluía até mesmo a utilização de exempla.

Esta é a forma pela qual esta espécie de compêndio herme-
nêutico foi escrita e para que foi escrita – tomando uma posição 
tradicional de todo um sistema histórico-religioso português na 
Baixa Idade Média. Mas e o texto em si? Isto é, e a forma do Orto? 
Como se configura sua prosa? As características mais marcantes 
desse livro são a presença de um texto que privilegia a tradição 
oral e o uso contínuo de exempla. A utilização de uma linguagem 
que se transcrevia a partir de um discurso oral explica-se pelo fato 
de não haver à época gramáticas normativas, cuja legitimação pu-
desse uniformizar não só a escrita, como também adequá-la a uma 
linguagem mais literária, como aquela que começava a ter espaço 
nos romances de cavalaria e que teria seu ápice de formatação com 
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deve-se a alguns fatores como a retórica, que se fazia funcional via 
metáfora e argumentação de um modo geral, e os exempla seriam 
essa série de metáforas argumentativas; o próprio estilo medieval 
de prosa naquele momento cultural e religioso português, princi-
palmente o de que estavam imbuídos livros na forma de compêndio 
como o Orto do Esposo, que, por tratarem de diversos assuntos em 
diversas áreas do conhecimento, e pela necessidade de a eles esta-
rem ligados sentidos hermenêuticos próprios, precisava expressar o 
que pensava seu autor de maneira quase didática, já que, como diz o 
próprio prólogo do Orto, o livro foi escrito “pera proueito e spi[ri]tual 
dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de Jhesu Christo” (MALER, 
1956a, v. 1, p. 1). Principalmente por esta última razão, era necessário 
que se fizessem claros e didáticos os argumentos do livro, em caso 
contrário a hermenêutica corria o risco de não ser entendida e de, 
portanto, o fiel não alcançar o reino dos céus. 

Le Goff vai identificar ainda uma relação simbólica entre o abs-
trato e o concreto – base de uma hermenêutica que se torna crística 
quando, entre o abstrato e o concreto, deve surgir a figura de Cristo 
– que já fazia parte do imaginário medieval. É possível que este subs-
trato cultural tenha animado o autor do Orto a prosseguir com seu 
trabalho, de outro modo, era possível que a monumental tarefa de 
preparar toda uma mentalidade simbólica desde o começo, para que 
se concretizasse a prática da hermenêutica dos quatro sentidos, não 
valesse a pena. Eis as considerações de Le Goff:

Na verdade, esta imbricação do concreto e do abstrato cons-
tituiu o próprio fundo da estrutura das mentalidades e das 
sensibilidades medievais. Uma mesma paixão e uma mesma 
necessidade faziam oscilar entre o desejo de encontrar por 
detrás do concreto sensível o abstrato mais verdadeiro, e o 
esforço de fazer aparecer esta realidade oculta sob uma forma 
perceptível pelos sentidos. Também não é certo pensar que a 
tendência ao abstrato seja mais um dado da camada erudita e 
intelectual dos clérigos, e que a tendência concreta seja encon-
trada mais nos meios incultos, o sentido do abstrato e o sentido 
do concreto caracterizando de um lado os litterati e de outro 
os illiterati. (LE GOFF, 2005, p. 337)

É esse conjunto de características somado à utilização e operação 
das auctoritates31 – sob as quais vão se sustentar os próprios exempla 
enquanto discursos legitimados – que vai fazer com que toda a prosa do 
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Orto do Esposo seja pautada por expressões do tipo “como diz...”, “onde 
conta...”, “de acordo com...”, “conta o santo doutor...”, etc., observando-se 
ainda que nos três primeiros capítulos (livros) há a presença explícita e 
abundante da expressão “exemplo”, abrindo as narrativas históricas pe-
las quais se pretende chegar aos sentidos espirituais. Tem-se, portanto, 
a combinação de didática e exemplum com sua respectiva auctoritas,32 
sustentando todo o conteúdo do texto, mais ou menos da forma como 
é construído este livro, tirando-se o caráter hermenêutico aqui ausente. 
A não ser que algum possível leitor destas páginas a esteja pondo em 
prática por conta própria. Mas, no final, não estamos todos fazendo 
algum tipo de hermenêutica na leitura de qualquer texto? 

Pois bem, a partir de agora, desenvolveremos o que foi visto 
nesta pequena introdução, com a qual esperamos tê-lo conquistado 
e feito desejar avançar. Nosso desejo sincero é o de instigá-lo a pro-
curar a biblioteca mais próxima em busca do Orto do Esposo, não só 
pela experiência de se deparar com um texto medieval escrito em 
português arcaico, nem tampouco pela oportunidade de entender, 
pela prática, uma mentalidade bastante diferente da nossa, mas tam-
bém pelo prazer de poder ler uma narrativa cativante, bela mesmo, 
repleta de orientações que levam a uma vida simples, de temperança, 
de tranqüilidade, de amor, de valores que se perderam um pouco em 
nosso distante século XXI.

Boa leitura!

Figura 133
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1 Lembramos que a hermenêutica bíblica está ligada diretamente aos primórdios da 
Igreja, principalmente se levarmos em consideração que, pelo aspecto histórico, 
Cristo, que seria, para os cristãos, o salvador da humanidade, morreu crucificado 
e, portanto – de uma perspectiva prática –, derrotado. Tomando o exemplo de 
São Paulo, como explicar que um homem crucificado teria, de fato, sido o salva-
dor universal senão por uma hermenêutica que desdobrasse os acontecimentos 
“trágicos” numa interpretação outra, além da realidade, calcada em aspectos espi-
rituais? Se não tivesse havido essa prática hermenêutica desde cedo, desde logo 
depois da morte de Cristo, talvez a realidade cristã não houvesse sido construída 
sobre o trinômio hermenêutico fé-caridade-esperança, e as pregações de Paulo, 
perdoem nossa retórica, teriam sido, literalmente, feitas no deserto.

2 Embora a prática hermenêutica a que estamos nos referindo seja já dessa época, 
sua teorização inicia-se com Orígenes, no século III, na escola de Alexandria. 
Boehner e Gilson dedicam um capítulo exclusivo a Orígenes e sua teologia, onde 
podemos acompanhar suas importantes observações: “A Sagrada Escritura, ins-
pirada por Deus, comporta um sentido espiritual além do sentido literal [refe-
rindo-se os autores a um dos ‘elementos seguros da tradição apostólica’ para 
Orígenes]”. [...]. “Muito característico de Orígenes e de sua escola é o emprego 
da explicação alegórica: um método herdado de Filon, o judeu. Este tipo de expli-
cação se atém menos estritamente à letra, abrindo caminho a uma atividade es-
peculativa, quase limitada” (BOEHNER; GILSON, 1982, pp. 52-53). A apropriação 
e cristianização de um atividade judaica não é surpresa, visto que o cristianismo 
antigo baseou-se, para sustentar-se como doutrina evangelizadora, em matrizes 
greco-judaicas (Cf. YOUNG, 1997). O próprio Orígenes tinha ligações profundas 
com a filosofia grega: “Platão foi seu companheiro inseparável; manuseava cons-
tantemente as obras de Numênio e de Crônio, de Apolófanes, de Longino, de 
Moderato e de Nicômano, bem como as dos célebres pitagoristas. Utilizou igual-
mente os livros do estóico Cairemon e de Cornuto (EUSÉBIO, Hist. VI, 19, 8 Apud 
BOEHNER; GILSON, 1982, p. 55).

3 A salvação da alma através de Jesus Cristo é algo que constituía toda a base da 
sociedade medieval enquanto viés religioso. Resume Vauchez: “[...] o historiador 
constata que no século XIII duas certezas fundamentais impregnam a consciência 
religiosa no Ocidente: só se chega a Deus por seu Filho crucificado, e, para con-
quistar a salvação, é preciso assemelhar-se ao Cristo. Mas há várias maneiras de 
identificar-se com um ser amado: pode-se procurar as suas pegadas e cultivar a 
sua lembrança, imitar o seu exemplo ou procurar ser apenas um com ele. Por mais 
diferentes que possam parecer essas atitudes, é, entretanto, o mesmo sentimento 
que as inspira” (VAUCHEZ, 1995, p. 179). Ora, o Orto do Esposo levou esse sen-
timento às últimas conseqüências, tanto que conseguiu em seus fólios conjugar 
todas estas diferentes atitudes. 

4 A hermenêutica bíblica medieval tem, de fato, nas páginas do Orto do Esposo, uma 
de suas mais belas representações. Como diz Ana Maria Machado, o Orto “enuncia 
os postulados básicos da hermenêutica cristã que, embora testemunhados em tex-
tos posteriores da nossa literatura vernácula, em nenhum acusam uma explanação 
tão sistemática e ilustrada” (MACHADO, 1997, p. 257).

5 Chamamos a atenção para a questão da resistência ascética e mística dar-se dentro 
do clero regular, já que o clero secular adaptou-se bem às novas realidades urbanas.

6 “Por outro lado, ainda de 1288, os abades de Alcobaça, priores de Santa Cruz de 
Coimbra, da colegiada de Guimarães, de Santa Maria da Alcáçova de Santarém e de 
várias outras igrejas e conventos de diversas regiões do Reino (como a Estrema-
dura, o Ribatejo, o Alentejo, o Algarve e Trás-os-Montes) comunicam, em carta, ao 
papa que ‘havia plenária deliberação’ e considerando a conveniência de haver no 
Reino um Estudo Geral de Ciências, rogavam ao rei que ordenasse um estudo geral 
na cidade de Lisboa e que o rei aprovara, assentando-se entre os signatários que 
os salários dos mestres e doutores seriam pagos pelas igrejas e mosteiros que eles 
signatários representavam e que pertenciam ao padroado real. Pedem ao papa 
que confirme esta aplicação das referidas rendas eclesiásticas.” Segundo a carta 
que depois dirigiram ao papa; cf. Chartularium Universitatis Portugalensis, 1966, v. 
1, doc. n. 2, p. 6-7, Nota (SARAIVA, 1993, p. 118).
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7 Como se sabe, este controle não se manteve nas mãos da Igreja como ela desejava.
8 O processo hermenêutico com o qual trabalharemos na análise do Orto do Esposo 

é assim descrito por Jacques Le Goff: "BÍBLIA: O Livro por excelência. A sacra pa-
gina é a base do ensino da teologia, que é, essencialmente, exegese. Mas a Bíblia 
pode ser lida em vários níveis, conforme dois sentidos (literal, simbólico: a terra e 
o espírito) ou quatro: literal, histórico, simbólico e moral. É também uma enciclo-
pédia científica. [...]. Embora o paralelismo Antigo Testamento – Novo Testamento 
domine a exegese e a arte da Idade Média (Cf. SIMBOLISMO tipológico), o Novo 
Testamento inspira mais particularmente, as reformas monásticas, que se entre-
gam como que a um regresso à vida evangélica (ou apostólica) verdadeira (V. 1, p. 
213; V. 2, p. 88)” (LE GOFF, 1995b, p. 270).

9 É o caso das teologias monásticas, abordadas por Grégoire (1994), e sobre as quais 
trataremos mais à frente.

10 Conceituar “mentalidades” é uma tarefa complexa. Quando falamos em mentali-
dade, principalmente a medieval, sabemos que não podemos nos referir a uma 
simples imagem congelada no tempo ou um recorte preciso. As mentalidades são, 
muito antes de um quadro estático, um processo em constante mudança. Como 
se não bastasse, o século XIV, em que foi escrito o Orto do Esposo, foi um sécu-
lo extremamente conturbado, em que, se ousarmos falar em uma mentalidade, 
na verdade estaremos falando de várias mentalidades. Entretanto, é impossível 
construirmos uma contextualização – como a que construiremos no capítulo se-
guinte – sem abordarmos a questão. De início, portanto, gostaríamos de evocar Le 
Goff para começarmos a mapear algumas características básicas do quadro das 
mentalidades em meio ao qual surgiu o Orto do Esposo. Sabemos que a questão 
é complexa e que conseguiremos apenas uma conceituação razoável para poder-
mos pensar com tranqüilidade outras questões ligadas ao Orto – até porque, neste 
livro, o enfoque principal é outro. De qualquer maneira, esperamos estar contri-
buindo para um maior esclarecimento quanto ao que consideramos – repetimos 
– razoável porém corretamente uma mentalidade medieval. Começaríamos com a 
formação desta mentalidade que Le Goff tão bem reconstrói: “Entre os séculos 5º e 
10°, nascem  modos de pensar e de sentir, temas e obras que formam e informam 
as futuras estruturas das mentalidades e das sensibilidades medievais” (LE GOFF, 
2005, p. 107). Priorizando a questão da síntese cultural, continua Le Goff: “Isto é 
particularmente notado na Alta Idade Média ocidental. A novidade cultural mais 
evidente são as relações que se estabelecem entre a herança pagã e o aporte cris-
tão supondo – bem longe da verdade, como se sabe – que um e outro formassem 
então um todo coerente. Mas, ao mesmo tempo nas camadas instruídas, um e 
outro tinham alcançado um grau de homogeneidade suficiente para que possamos 
considerá-los como pares. [...]. O debate, o conflito entre a cultura pagã e o espíri-
to cristão encheu a literatura paleocristã, depois a da Idade Média, e desde então, 
numerosos trabalhos modernos consagrados à história da civilização medieval. E 
é verdade que os dois modos de pensar e as duas sensibilidades se opunham [...]. 
Toda a literatura pagã foi um problema para a Idade Média cristã, mas no século 5º 
a questão já estava resolvida. Até o século 14 haveria extremistas de duas tendên-
cias opostas: aqueles que proscreviam o uso e até a leitura dos autores antigos, e 
aqueles que os usavam largamente de maneira mais ou menos inocente” – [e aqui 
apontamos para a segunda metade do século XIV e para o próprio Orto do Esposo, 
construído na forma de exempla em que afloram os autores antigos e mesmo as 
mundividências antigas]. [...] “Mas a atitude fundamental foi fixada pelos pais da 
Igreja e perfeitamente definida por Santo Agostinho ao declarar que os cristãos 
deviam utilizar a cultura antiga assim como os judeus tinham usado os despojos 
egípcios” (LE GOFF, 2005, p. 107-108).

11 O termo “sinplezes”, que vem seguido logo depois por um aposto – “fiees de Jhesu 
Christo” –, pode, por isso mesmo, levar o leitor a uma interpretação que dá ao 
termo a significação de “todos os fiéis de Jesus Cristo”, o que englobaria gente de 
todas as camadas sociais – clero, nobreza, rústicos, artesãos, burguesia, etc. – não 
contemplando, portanto, uma significação mais apriorística de humildade, ou pou-
ca cultura, etc. Ocorre que nossa primeira impressão é a de que os “sinplezes”, e 
fiéis a Jesus Cristo, são aqueles realmente desprovidos de maior esclarecimento 
e ilustração cultural, baseados no glossário que Maler dispõe no seu terceiro vo-
lume (1956c, p. 139): “sinplez, simpliz adj. e sb. 1,10 (B sinprez), 2, 23, 3,2, 6,19, 71, 
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autor do Orto acaba elegendo logo nas primeiras linhas de sua obra o público-alvo 
de seu livro: aqueles a quem falta o conhecimento das coisas, títulos de nobreza, 
galardões mundanos, etc., mas a quem sobra fé e, pressupostamente por antítese 
ou oposição, retidão no viver. Não seria à toa, portanto, que o maior dos quatro 
livros do Orto, o Livro IV, seja aquele em que são exaltadas as atitudes de humildade 
perante o mundo, e pelas quais são recebidas recompensas depois da morte no 
céu.

12 Antes de avançarmos, é necessário precisarmos com bastante exatidão o que é 
o querigma cristão e por que ele é duplo. Compreender esta noção é vital para o 
entendimento da chave operacional da hermenêutica bíblica dos quatro sentidos. 
Confiamo-nos às palavras de M. Van Esbroeck para este propósito: “Au centre de 
ce message [a mensagem de Deus para nós a respeito de sua encarnação na forma 
do Filho] se situe le kérygme, auquel nous avons donné dans ce travail un sens 
plus précis que celui de simple contenu de la première prédication apostolique. 
Au-delà des termes utilisés par les apôtres pour designer la personne de Jésus 
après la résurrection, il y a une proposition sous-jacente dont la formulation la 
plus brève serait: 'Kyrios Jésus', c'est-à-dire, selon l'usage des Septante, Jésus est 
celui-là même qui s'est revelé à Moïse et qui domine toute l'histoire sacrée de la 
société particulière dans laquelle les apôtres sont placés. A côté de cette propo-
sition, il en est une autre, tout aussi historiquement attestée, et dont nous em-
pruntons l'archétype à l'histoire de la liturgie chrétienne: le jour de Sol Invictus 
est identifié avec celui de la naissance du Christ le 25 décembre. Cette proposition 
s’énonce: ‘Jésus est Sol Invictus.’ Elle convertit en leur centre les religions que le 
christianisme est appelé à rencontrer. Ces deux propositions sont très exactement 
des proclamations, des kérygmes. Mais le sujet, le prédicat et la copule ne peuvent 
être pris dans le même sens dans chacune des propositions. Le premier kérygme 
est l’affirmation de la foi; le second est celui de l'espérance apostolique, kérygme 
universel ou missionaire. Ce kérygme est la clef de l'interprétation des Ecritures. A 
travers les quatre sens de l'exégese médiévale, il constitue une tradition profon-
dément originale en ceci qu'il se veut universel et revendique le droit d'apporter à 
toute religion le complément de son intelligibilité. Cette démarche, redécouverte 
par le P. de Lubac dans sa longue étude sur l'exégèse médiévale, implique à notre 
sens une herméneutique qu'il paraît souhaitable et nécessaire de formaliser” (ES-
BROECK, 1968a, p. 12-13, grifo nosso).

13 Bibl. Nac. de Lisboa, cód. alc. 5, fls. 59-59v. 111v. 149v-151v. 176-177, nota.
14 “Sentido histórico ou literal, numa palavra, o que o autor quis dizer directamen-

te, usando os vocábulos no sentido próprio ou utilizando metáforas” (MARTINS, 
1980b, p. 69).

15 “O sentido alegórico (que aliás não coincide bem com a alegoria retórica) resulta 
menos das palavras do que dos factos por elas expressos, sem excluir o sentido 
literal” (MARTINS, 1980b, p. 69). 

16 “O sentido tropológico ou moral amolda o texto bíblico à pregação dos bons costu-
mes, empregando com freqüência a Bíblia em sentido figurado e recorrendo, para 
isso, à alegoria retórica” (MARTINS, 1980b, p. 69).

17 “O sentido anagógico, na prática, equivale ao sentido espiritual ou místico da Sa-
grada Escritura, elevando coisas mesmo profanas a figuras dos bens eternos e do 
Céu. Considera o sentido escondido e mais profundo das palavras, para além do 
significado objectivo. Jerusalém simboliza o Paraíso. Por isso dizemos a Jerusalém 
Celeste” (MARTINS, 1980b, p. 69).

18 De uma forma mais esquemática, para que possamos sustentar nossa ordenação 
de sentidos, primeiro há de haver o fato (fictício ou não), para que, nele, haja a lei-
tura de Cristo (a sua alegorização). Reconhecido Cristo e havendo nele a fé, passa-
se a viver como ele, na caridade; é o sentido tropológico. Por fim, se o percurso foi 
até aqui seguido devidamente, há que se ter, portanto, a esperança de uma vida 
futura no Céu; é o sentido anagógico que, por sua própria natureza, desdobra-se 
algumas vezes em processos escatológicos. A hermenêutica bíblica dos quatro 
sentidos, entretanto, podia não se fazer necessariamente nessa ordem, ou em to-
dos os seus sentidos.

19 “Pour tout dire d'un coup: la tradition chrétienne connaît deux sens de l’Écritu-
re; leur appellation la plus générale est celle de sens littéral et de sens spirituel 
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(‘pneumatique’), et ces deux sens sont entre eux comme l’Ancien Testament et le 
Nouveau; plus exactement et en toute rigueur, ils constituent, ils sont l'Ancien et le 
Nouveau Testaments” (DE LUBAC, 1993b, p. 305).

20 A esta relação, Mário Martins traça ainda um outro paralelo constituído de tipos: 
“Com efeito, o sentido místico ou espiritual apóia-se muito nos tipos bíblicos. Isaac 
representa Cristo a subir o Calvário. Adão é o tipo do homem novo, como diz S. 
Paulo. Ora, os tipos dividem-se em alegóricos, tropológicos ou morais, e anagógi-
cos. Os primeiros têm por objectivo o Messias e a Igreja. Os segundos encerram 
lições morais. Os terceiros dizem respeito à bem-aventurança eterna e são imagem 
do Paraíso” (MARTINS, 1980b, p. 69-70).

21 As intermináveis interpretações possíveis eram não só defendidas como estimu-
ladas: “Até o final no século XI, todos os que quisessem ler ou discutir as Escri-
turas seguiam com a maior fidelidade a tradição patrística. Caso viessem a ser 
encontradas discrepâncias nos ensinamentos dos padres, um estudioso do porte 
de João Scotus poderia atribuir tais divergências à multiplicidade de sentidos das 
Escrituras, todos em concordância com a fé” (PARKES, 2002, p. 113). 

22 Delumeau observa um fato muito interessante que, embora não esteja direta-
mente ligado à questão da hermenêutica – por motivos até mesmo cronológicos 
– remete àquela tradição possivelmente por questões residuais ou de substrato, 
como mostra a passagem grifada por nós: “E como esquecer que um dos mo-
numentos do Renascimento, tanto do ponto de vista da erudição como do da 
tipografia, é a célebre Bíblia Poliglota de Alcalá, composta a pedido do cardeal 
Cisneros? A concepção, no entanto, era medieval! No Antigo Testamento, as vá-
rias versões estavam em colunas paralelas: ao meio a Vulgata e, de um e outro 
lado, o texto hebraico e o texto grego dos Setenta. Cisneros dizia que adoptara 
essa disposição para recordar o lugar que a Igreja romana ocupa entre a sinagoga 
e a Igreja grega: posição análoga à do Cristo entre os dois ladrões!” (DELUMEAU, 
1984a, p. 97-98, grifo nosso).

23 O Novo Testamento representa, para a história do cristianismo, muito mais do que o 
artifício alegórico que sustenta a hermenêutica bíblica e, portanto, o próprio cristia-
nismo. Ele representa, segundo Leupin, uma ruptura da herança cultural da Antigui-
dade recebida pela Idade Média e na qual se construiu enquanto Era. O Novo Testa-
mento, embora funcione somente, do ponto de vista hermenêutico, contrapondo-se 
ao Antigo Testamento, ao mesmo tempo tem em si a chave do cristianismo – Cristo 
– que é a nova ideologia para todo o arcabouço cultural da Antiguidade. Ou seja, o 
Novo Testamento é uma ruptura interna de uma herança cultural milenar, o que faz 
da Idade Média, como dirá Leupin, uma “exceção histórica”: “Le moyen âge est un 
phénomène unique à l'Europe occidentale. Aucune des grandes civilisations (Chine, 
Inde, Israël, Islam, royaume du Bénin, etc.) qui lui sont contemporaines n’a connu 
la caractéristique essentielle de l’ère médièvale européenne: un effort concerté et 
global de se couper des racines mêmes de sa propre culture, l’Antiquité classique 
(quitte à la réassimiler, presque immédiatement, mais entièrement relue et modi-
fiée). Secousse unique dans l’histoire, parce que interne, volontaire et consciente. 
En effet, cette rupture de continuité ne doit presque rien à des circonstances histori-
ques, èconomiques ou naturelles (invasions, catastrophes, décadences), mais tout 
à un livre, le nouveau testament, événement mental qu'on ne saurait réduire par une 
herméneutique diachronique”(LEUPIN, 1993, p. 8).

24 É possível que a prefiguração vétero-testamentária, que se realiza, para o cristia-
nismo, pela hermenêutica bíblica dos quatro sentidos, seja um desdobramento, 
em suas origens teóricas no século III com Orígenes, de determinados pressupos-
tos filosóficos gregos. Esses pressupostos – a seguir identificados por Zumthor 
– teriam se inserido na prefiguração cristã em seus primórdios helênicos de for-
ma natural – num momento em que o cristianismo construir-se-ia utilizando-se de 
substratos religioso-culturais judaicos e gregos e, por isso, criando uma relação de 
“memória” – dentro de algumas versões latinas para a matéria que Aristóteles de-
senvolve – entre o Antigo e o Novo Testamentos. A partir do momento em que essa 
“memória” cristaliza-se na práxis cristã, constituindo uma característica particular 
– a hermenêutica bíblica – ela pôde então ser de forma cristã elaborada como tal 
por Orígenes. Diz Zumthor: “Parte da prudentia, a memória humana se distingue, 
para os tradutores latinos de Aristóteles, em memória e reminiscentia, que respec-
tivamente se põem em lugar da alma sensível e da alma intelectiva. De fato, ela 
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dos discursos humanos. O Novo Testamento é a memória do antigo, na medida 
mesma em que este constitui sua figura. Donde a metáfora céptica do “Livro de 
Memória”: assim está no frontispício da Vita nuova de Dante”. (ZUMTHOR, 1993, p. 
140).  Neste sentido, São Paulo já estaria se utilizando de uma pré-hermenêutica, 
isto é, de um processo de “memória” pré-figurativa que para os gregos já era algo 
palpável, com a ressalva de que, o que era tipicamente helênico, agora era recon-
duzido pela espinha dorsal do querigma cristão: Jesus. Orígenes teria recebido 
toda essa tradição helênica dos primeiros cristãos e a teria reelaborado como prá-
tica exegética cristã. Como veremos mais adiante, Orígenes não teria formatado a 
hermenêutica bíblica na forma final como a conheceu o autor do Orto do Esposo, 
faltando apenas a configuração do terceiro sentido espiritual, o escatológico, in-
serido nesta tradição hermenêutica muito provavelmente com a Cidade de Deus, 
de Santo Agostinho, que, por sua vez, pode ter-se aproveitado da matriz de A Re-
pública de Platão. A pista que temos para esta afirmação está em Hansen, quando 
relata ter sido Cassiano (360–435) – contemporâneo, portanto, de Santo Agostinho 
e conseqüentemente de sua Cidade de Deus –  “o primeiro autor latino, aparente-
mente, a formular os quatro níveis de interpretação expostos por Rábano Mauro 
quinhentos anos depois. Cassiano emprega o termo tropológico substituindo o que 
até então se chamava sensus moralis, ou sentido moral, aplicável ao caráter huma-
no, e que é o segundo nível alegórico do texto bíblico (Collationes, XIV, 8, P.L., 49)” 
(HANSEN, 1986b, p. 49). É na descrição da alegoria do quarto sentido proposta por 
Rábano Mauro que podemos ver o resgate da origem do quarto sentido espiritual 
não presente em Orígenes, e que vinculamos a Santo Agostinho: “d) Anagoge – ou 
sentido escatológico ou dos fins últimos: ‘(Jerusalém é) segundo a anagoge, a Cidade 
de Deus, aquela do Céu, que é a mãe de todos nós’ (Hierusalem est) secundum 
anagogen civitas Dei, illa coelestis, quae est mater omnium nostrum’)” (HANSEN, 
1986b, p. 49). São Boehner e Gilson quem identifica a primeira esquematização 
da hermenêutica dos quatro sentidos, ou melhor, naquele momento, apenas três: 
“Podem distinguir-se três sentidos ou interpretações da Bíblia: o sentido material, 
o psíquico e o pneumático. Muitas vezes é difícil distinguir estes três sentidos; foi 
a aplicação irrestrita da exposição alegórica que induziu Orígenes em erro. Oríge-
nes não duvida de que o texto sagrado seja invariavelmente verdadeiro; insiste, 
contudo, na necessidade de entendê-lo corretamente. O sentido material, ou lite-
ral, ou gramático, ou, em outros termos, o sentido que na vida ordinária se atribui 
às palavras, revela-se muitas vezes como totalmente inaceitável, porque falso. Em 
tais casos torna-se necessário indagar logo o sentido alegórico ou metafórico, por 
ser este o único sentido visado em tais textos. Ainda que Orígenes atribua grande 
utilidade ao sentido literal ou histórico, dificilmente resiste à tentação de resolver 
o sentido material ou alegórico. Isto lhe possibilita arrancar toda uma filosofia ou 
teologia de não importa que passagem escriturística. Pela divisão do sentido alegó-
rico em sentido psíquico e pneumático (este último é o sentido mais profundo ou 
místico), Orígenes obtém três sentidos diversos da Sagrada Escritura. Estes podem 
relacionar-se às três partes constitutivas do homem: ao corpo  (σωμα), à alma 
(ψυχή) e ao espírito (πνεΰμα); estas, por sua vez, relacionam-se com a verdade 
histórica, moral e mística das Escrituras. E, finalmente, os graus de perfeição per-
mitem classificar os cristãos, respectivamente, em cristãos simples, avançados e 
perfeitos [...]. O que acaba de ser dito pode ser ilustrado esquematicamente da 
seguinte maneira: 

O homem                Sentido da Escritura               Verdade            Grau de perfeição
corpo                          literal = somático                 histórica            cristão simples
alma                           psíquico                                moral                cristão avançado
                 alegór.=  
espírito                      pneumático                            mística              cristão perfeito”          

 (BOEHNER; GILSON, 1982, p. 54). Note-se que na sistematização de Orígenes ain-
da não está presente o quarto sentido (ou o terceiro espiritual): o escatológico. 
Embora sua aparição como elemento sistematizado só vá acontecer séculos mais 
tarde, como mostra Esbroeck, sua presença na metodologia hermenêutica bíblica, 
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em função da própria natureza do duplo querigma associado ao evento Cristo, já 
estava incorporada natural e funcionalmente na própria hermenêutica. “Histoire, 
allégorie, tropologie, anagogie, c’est la formule doctrinale quadripartite de Cassien 
et d'Augustin, reprise par Bède (v. 673–735) et Raban Maur (776–856)” (ESBROECK, 
1968a, p. 110).

25 Lembramos as classificações de Hansen sobre a “alegoria dos poetas” e a “alegoria 
dos teólogos”, e acrescentamos a questão da prefiguração vétero-testamentária 
(ou pósfiguração neotestamentária) que Hansen insere nos seus comentários so-
bre a “alegoria dos teólogos”: “Quanto à 'alegoria dos teólogos’, hermenêutica ou 
‘crítica’, é cristã e medieval, tendo por pressuposto algo estranho à Retórica da 
Antiguidade greco-romana, o essencialismo, ou a crença nos dois livros escritos 
por Deus, o mundo e a Bíblia. Nas palavras de São Boaventura: ‘Todos os seres 
criados simbolizam Deus. Pois Deus é a origem de todas as coisas, e todo efeito é 
símbolo de sua causa’ (Itinerarium Mentis in Deum, II, 12). Formando um conjunto 
de regras interpretativas, a alegorização cristã toma determinada passagem do 
Velho Testamento – o êxodo dos hebreus do Egito guiados por Moisés, por exem-
plo – e propõe, numa passagem do Novo Testamento – seja a ressurreição de Cristo 
– uma repetição. No caso, não se interpretam as palavras do texto, mas as coisas, 
acontecimentos e seres históricos nomeados por elas. Moisés, o homem, é inter-
pretado como o exemplo (figura ou tipo) que prefigura o Cristo no tempo. [...]” 
(HANSEN, 1986a, p. 4).

26 A passagem de Emaús, narrada nos manuscritos originais de São Lucas, capítulo 
24, versículos 25 e 26, pode ser considerada como o texto inaugural desta articula-
ção discursiva como ferramenta para a hermenêutica bíblica: “Jesus lhes disse: Ó 
gente sem inteligência! Como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que 
anunciaram os profetas! Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas 
coisas e assim entrasse na sua glória?”.

27 É de De Lubac, pensamos, uma das metáforas mais representativas dessa relação 
testamentária: “L’Ancien Testament était comme une esquisse, une maquette, une 
‘prima adumbratio’. Le Nouveau Testament est le fruit de l'arbre surnaturel dont 
l’Ancien était la Racine, le tronc et les feuilles, et c’est par la Loi qu’on vient à 
l’Évangile’” (DE LUBAC, 1993b, p. 318).

28 Mais de um século depois do primeiro manuscrito de o Orto do Esposo deixar os 
muros de Alcobaça, a hermenêutica bíblica crística e salvacionista era revisitada 
– não que houvesse sido esquecida ou abandonada, trata-se apenas de uma revi-
sitação – por Theophrastus Bombast von Hohenheim, mais conhecido como Para-
celso: “Paracelso cree que la sagrada Escritura es la ley de Dios para la humanidad. 
El Antiguo Testamento ha de compreenderse a partir de la salvación de Cristo” 
(VILANOVA, 1989, p. 475). Além disso, Paracelso também manteve em sua obra 
a tradição do Livro do Mundo: “No pensamento de Paracelso, os símiles do livro 
têm uma função fundamental. Aos livros escritos – codices scribentium – contrapõe 
ele o livro que o próprio Deus outorgou, escreveu, ditou e compôs.  O livro dos 
médicos serão os doentes. A Natureza igualmente é concebida como uma coleção 
de livros, completos e perfeitos, ‘pois o próprio Deus os escreveu, fez encadernar 
e acorrentou à sua livraria’ [esta última alegoria é rigorosamente medieval]. ‘Da 
luz da natureza deve irradiar-se a claridade que torna compreensível o texto dos 
libri naturae, sem cuja luz não pode haver filósofo ou naturalista’. O firmamento 
é ‘outro livro de medicina’, no qual se deve soletrar uma ‘sentença firmamental’. 
Enfim, toda a terra é um livro ou antes uma livraria, ‘na qual as folhas são viradas 
com os pés’, que deve ser estudado ‘peregrinando’” (CURTIUS, 1979, p. 335). Como 
se vê, resíduos medievais conseguiram sobreviver ao Renascimento, mas não a 
chave crística da alegoria do Livro da Vida. 

29 É possível que Beatus conhecesse bastante bem o pensamento de Orígenes, que já 
no século III havia sistematizado a hermenêutica dos quatro sentidos, e que tivesse 
se utilizado dele para justificar o próprio Adversus Eliprandum. 

30 “Operada como hermenêutica (grego herméneia, herméneuiein: transportar, trans-
ferir, traduzido pelos romanos como ‘interpretar’), a alegoria é uma técnica de 
interpretação. Decifra significações tidas como verdades sagradas, ocultas na na-
tureza sob a aparência das coisas e também na linguagem figurada dos textos das 
Escrituras, que revelam um ‘sentido espiritual’. Segundo a alegoria greco-romana 
e suas retomadas, o mundo é objeto de representação própria e figurada pela  
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do mundo a ser pesquisada no mundo da prosa bíblica. Se as coisas podem ser 
consideradas signos na ordem da natureza, é porque são signos na ordem da reve-
lação” (HANSEN, 1986b, p. 43).

31 Ampla discussão e explicação sobre o tema é desenvolvida no item 4.3. 
32 Le Goff nos dá um panorama muito ilustrativo sobre a questão da ligação entre 

exempla e auctoritas, que é, em essência literária, o corpus do Orto do Esposo. Diz-
nos Le Goff: “As autoridades regiam também a vida moral. A ética medieval era 
ensinada e pregada em meio a anedotas estereotipadas que ilustravam uma lição e 
eram incansavelmente retomadas por moralistas e pregadores. Estas miscelâneas 
de exempla fecham a cadeia monótona da literatura moral medieval. Numa primei-
ra leitura, tais anedotas edificantes podem divertir, e no princípio baseavam-se 
muitas vezes num fato da vida real; cem vezes repetidas, revelam esta técnica da 
repetição que é a melhor tradução da vida intelectual e espiritual desta vontade de 
abolição do tempo e da mudança, desta força de inércia que parece ter absorvido 
grande parte da energia mental dos homens da Idade Média” (LE GOFF, 2005, p. 
327).

33 Sob essas ogivas que sustentam o teto do scriptorium do mosteiro de Alcobaça, 
teria sido escrito o Orto do Esposo pelo nosso autor anônimo. Imaginamo-lo perto 
das janelas, curvado sobre a mesa, pena à mão, admirando vez por outra a paisa-
gem natural que dali se poderia ver e, nela, vendo o Cristo que tanto se esforçou 
para revelar em seu tratado.
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2 HiStOricizandO O orto do esposo

Toda obra literária – e por que não estender essa reflexão às 
produções humanas como um todo? – está irremediavelmente ligada a 
aspectos históricos que determinam seus contornos. Do nosso ponto 
de vista, entendemos que essa historicização necessária dialoga com 
aspectos subjetivos dos autores que ela influencia diretamente. Neste 
caso, temos um grande ponto para onde convergem o externo e o inter-
no, o subjetivo e o objetivo: a obra; em nosso estudo, particularmente 
a obra literária medieval. Mais precisamente, o Orto do Esposo. Esta 
convergência vem da construção que fazem os seus aspectos históri-
cos e individuais (ou autorais),1 o que permite, portanto, constituindo 
assim uma via de mão dupla, o acesso a dados históricos e biográficos 
contemporâneos ao Orto. É a partir desta construção identitária que 
vemos seu autor presente e cônscio de sua subjetividade.

No caso do Orto do Esposo, esse binômio entre o extrínseco e 
o intrínseco torna-se ainda mais complexo por suas particularidades 
de produção. O Orto é um texto português de finais do século XIV e 
início do XV, época em que Portugal atravessa profundas mudanças 
culturais, políticas e religiosas. Época em que se verá o Cisma da Igreja 
Católica; as ondas religiosas da Devotio moderna e os movimentos orto-
doxos de resistência às ordens mendicantes como o franciscanismo; a 
sedimentação de correntes teológicas como o nominalismo – fase final 
e mais intensa da escolástica – e o misticismo cristão;2 a passagem, na 
literatura, das formas orais para as formas escritas, as novas tendên-
cias humanistas já com o embrião de um Renascimento em detrimento 
de uma mentalidade medieval teocêntrica e salvacionista;3 enfim, o 
Orto do Esposo é ao mesmo tempo fruto e testemunha de uma época 
de ruptura, de resgates, de mudanças estruturais severas em Portugal 
e na Europa, e vai retratar, nas linhas e nas entrelinhas, todas essas 
questões.4 E vai retratá-las, como se já não bastasse o quadro caótico 
em que foi criado, pelas mãos de um autor anônimo, cuja identidade 
torna-se mais uma peça a ser encaixada no grande quebra-cabeças 
que é a produção literária em prosa doutrinária monacal no Interregno 
português do século XIV.

Contudo, a História nos fornece meios precisos de distinguir 
seus processos – mesmo os subjetivos – e, desse modo, é possível 
mapear todas as características de produção do Orto do Esposo. 
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o Optaremos, assim, por organizar um amplo, porém breve – dados 
o espaço, o tempo, e os objetivos centrais deste trabalho –, quadro 
geral político e outro religioso, entendendo que essas duas grandes 
vertentes históricas contêm o que há de necessário para se entender 
com clareza todo o entorno do Orto do Esposo.

2.1 O cOntextO SóciO-POliticO-cultural

Até chegarmos a uma política oficial de produção cultural da 
corte de Avis, iniciada com D. João I,5 houve todo um processo de de-
senvolvimento de uma mentalidade letrada e culta dentro das cortes 
portuguesas anteriores e não muito distantes da época em que o Orto 
do Esposo foi escrito. Esse quadro de intelectualidade nascente, segun-
do entendemos por Saraiva, tem origem com D. Afonso III quando em 
contato com as cortes hispânicas de Afonso X, o Sábio, passando por 
D. Dinis que legou esse movimento das letras a seus descendentes.

Ao voltar para Portugal, D. Afonso não trouxe a sua esposa fran-
cesa, Matilde, e, sendo ela ainda viva, contraiu casamento com 
D. Brites, filha bastarda de Afonso X-o-Sábio, de Castela e Leão. 
[...]. Isto mostra como D. Afonso III optou pela cultura hispânica 
e entrou na órbita de seu principal fautor, Afonso X.
Afonso X-o-Sábio presidia à corte literária talvez mais brilhante 
da Europa. Poetas, juristas, músicos, astrólogos, cronistas e tra-
dutores árabes e judeus contam-se entre os seus colaboradores. 
Preciosos códices iluminados, como o das Cantigas de Santa 
Maria, saíram das suas oficinas de copistas. A Primeira Crônica 
Geral, a General e Grand Estória, os livros das Sete Partidas, enci-
clopédia jurídica, os Libros Del Saber de Astronomia, o Libro de 
Ajedrez, mostram a incessante actividade intelectual deste rei, 
que é o mais esplendido exemplo de soberano letrado. [...].
Tudo indica que é desta época o luxuoso códice iluminado 
do Cancioneiro da Ajuda, onde se recolheram os cantares dos 
poetas contemporâneos de D. Afonso III e anteriores. [...]. O 
modelo desta obra é o volume das Cantigas de Santa Maria, de 
Afonso X-o-Sábio, e não seria de admirar que fosse fabricado 
na oficina caligráfica deste rei. (SARAIVA, 1993, p. 14-15)

Foi nesta corte, e também na de Afonso X, que se criou D. Dinis, 
colaborador dos cancioneiros, um dos nossos melhores poetas 
de todos os tempos, mecenas e protector da Universidade.
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Veremos que no seu tempo se traduziu do árabe a Crônica do 
Mouro Reis, provavelmente uma iniciativa entre outras esquecidas 
ou perdidas. Os filhos de D. Dinis imitaram o exemplo paterno: o 
bastardo Afonso Sanches foi trovador; outro bastardo, D. Pedro, 
conde de Barcelos, também poeta, possuiu um Livro das Cantigas 
[...]; compilou e redigiu certamente em parte o 3º Livro das Linha-
gens e a ele se deve o maior monumento de prosa portuguesa 
antes de Fernão Lopes, a Crónica Geral de Espanha de 1344 [...].
Na biblioteca de D. Duarte encontram-se várias obras que da-
tam seguramente desta era literária inaugurada pelo Bolonhês, 
como o Livro das Trovas de El-Rei D. Dinis, a Crônica de Espanha 
(talvez a do conde de Barcelos), o Livro de Tristão, o Merlin, O 
Livro de Gallaz (obras do ciclo arturiano). (SARAIVA, 1993, p. 
15-16, grifo nosso)

Nesta mesma biblioteca também constava, como se verá adiante, 
um exemplar do Orto do Esposo. O que quisemos mostrar aqui, por-
tanto, são as possíveis origens político-culturais que mais tarde, com 
D. João I, farão da corte de Avis uma das mais cultas e esplendorosas 
de toda a Europa. Não diríamos que a criação do Orto do Esposo – e 
aqui estão os limites entre a História e o indivíduo – não se tenha feito 
exclusivamente por puro ambiente de produção e tradição literária 
portuguesa, isto é, fica claro que o Orto é uma obra cuja motivação 
tem marcadamente seus aspectos religiosos e até mesmo pessoais;6 
mas a produção de suas cópias, esta sim pode ter sido influenciada 
diretamente por este ambiente cultural favorável.

Se a produção de cópias favoreceu-se de estímulo cultural, a 
produção do original favoreceu-se de episódios bem menos felizes. 
No geral, o século XIV português – principalmente com os reinados 
de D. Afonso IV (1325–1357), D. Pedro I (1357–1367), D. Fernando I 
(1367–1383), com a regente D. Beatriz e o Interregno (1383–1385) – foi 
um século de grandes perturbações econômicas e movimentos so-
ciais cujas conseqüências se fariam sentir durante todo o século XV, 
até que um novo momento expansionista causasse nova e profunda 
ruptura no quadro geral social-político-econômico-cultural português. 
É de 1340 uma crise econômica que elevou os preços dos produtos 
alimentícios e que se repetiria ciclicamente até os finais do século XV. 
E nem mesmo de uma inflação galopante iniciada em 1369 escapou 
a economia portuguesa. É também nesta época que “uma burguesia 
próspera rivalizava com os nobres em todas as marcas de hierarquia 
e opulência” (MARQUES, 1983, p. 190). Continua Marques:
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o Os problemas sociais, contudo, pareciam preocupar reis e con-
selheiros, talvez porque os achassem novidade perturbadora. 
Segundo uma famosa lei ou pragmática, promulgada nesse ano, 
a aristocracia gastava demais e tendia a arruinar-se [...]. A terra 
já não bastava como fonte suficiente de rendas, não podendo 
competir com os lucros do comércio e do artesanato. Obviamen-
te a nobreza lutava com um problema de adaptação. Incapazes 
de encarar as novas realidades, investindo no comércio e em 
outras actividades lucrativas, os nobres pareciam saudosos de 
um período de prosperidade fácil, resultado da Reconquista e 
de suas presas. Essa mesma pragmática de 1340 revela certa 
inquietação no seio das classes inferiores, expressa pela rup-
tura da estabilidade feudal e pelo surto de um proletariado 
móvel. (1983, p. 1)

Mas houve quem dessa crise se beneficiasse, e foi a classe mé-
dia urbana, que entrou numa espiral ascendente de inflação, custos 
altos, grandes lucros, compra de terras, baixos salários, etc. Tanto que 
chegaram ao ponto de “também para a nobreza, o número crescente 
e a opulência da média burguesa constituíam assunto de escândalo e 
ameaça evidente às suas prerrogativas tradicionais. Os aristocratas 
estavam agora em vias de competir com a classe média pelo poder 
econômico” (MARQUES, 1983, p. 200). Assunto de escândalo apenas 
para a nobreza? Certamente que não, está aí o Livro IV do Orto com 
todas as suas orientações ético-morais-religiosas sobre uma vida 
ascética. Mas estaria o autor anônimo alcobacense preocupado ape-
nas com uma orientação religiosa para os desesperados e tementes 
a Deus, ao mesmo tempo que com uma observância dos perigos que 
incorriam aqueles burgueses que já se viam completamente entregues 
ao luxo e à riqueza, ou seria o Orto do Esposo uma voz alcobacense 
tentando salvaguardar para si benesses econômicas asseguradas 
em outros tempos e, desse modo, evitar a divisão de riquezas com 
novos setores da economia? Se até mesmo os franciscanos, depois 
da morte de seu mestre, questionaram a possibilidade de viver numa 
necessidade material perene, quanto mais os que dela jamais tinham 
ouvido falar...

A temática da rejeição dos valores do mundo presente no Orto 
do Esposo é alusiva a essa nova organização social, em que o comér-
cio, o lucro, e todos os valores agregados a essas atividades são, aos 
olhos cristãos – principalmente o cristianismo monástico cisterciense 
–, fonte de pecado e desviam o fiel da salvação. 
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Em 1348 – aproximadamente apenas quatro décadas antes da 
confecção do Orto do Esposo (poderia seu autor já estar vivo?) –, Portu-
gal depara-se com a Peste Negra, que traz baixas em todos os setores 
da vida produtiva rural, urbana e até mesmo religiosa:7 “Do mesmo 
modo o mosteiro de Lorvão se viu sem a maior parte de suas religiosas, 
como se queixa a abadessa: ‘agora en esta pestelença se morrerom a 
maior parte das doas que havia no dito mosteiro” 8 (COELHO, Maria 
Helena da Cruz Apud MARQUES, 1983, p. 190). O esvaziamento das 
áreas rurais e urbanas levou, depois da metade do século XIV, a uma 
preocupante falta de grãos e conseqüente familiaridade com a fome e 
a privação. Essa inquietação fez com que desempregados partissem 
para desequilibrar ainda mais a já desajustada sociedade portuguesa, 
participando de rebeliões pontuais em 1371, servindo como contingen-
te para as guerras com Castela em 1369–1397, e até mesmo na grande 
revolução de Avis, no período de 1383–1385, sendo que esta última é 
citada literalmente no Orto do Esposo como tendo acontecido poucos 
anos antes de seu manuscrito original ter sido redigido.

Com toda essa sombra que se abate sobre Portugal, a questão 
religiosa vai se impor naturalmente no sentido de ser a responsável 
pela salvação das almas no que parecia ser o apocalipse anunciado 
por João no último livro da Bíblia. É nesse sentido que o Orto do 
Esposo, em seus livros I, II e III, vai funcionar como um roteiro para 
uma vida santa em Cristo – aprendida pela leitura dEle nos livros do 
mundo e das Santas Escrituras – com vistas à salvação eterna. Esse é 
um dos motivos que explica por que a preocupação do autor do Orto 
em seu prólogo é escrever para os mais “simples”: são eles – como 
são sempre, a História nos revela – os que acabam mais carentes e 
a quem a religião, principalmente a que fala em uma vida pós-morte 
infinitamente superior à vida material, vem a ser a última esperança. 
Marques faz um breve quadro desse momento em Portugal que ficou 
cristalizado nas páginas do Orto do Esposo:

A Peste Negra e as outras muitas pestes que devastaram 
Portugal, como toda a Europa, desde meados do século XIV, 
suscitando, como nunca até então, a angústia de morte imi-
nente, trouxeram consigo conseqüências econômico-sociais 
de enorme alcance. Proprietários alodiais, tanto de extracção 
nobre como vilã, deixaram os seus bens às ordens religiosas, 
às igrejas paroquiais e às sés, numa tentativa desesperada de 
obter a salvação eterna. Legados deste tipo eram teoricamente 
proibidos por lei, mas não havia autoridade que os pudesse 
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o impedir numa época dramática como essa, quando o Juízo 
Final se esperava a todo o momento e quando os cortesãos e os 
próprios funcionários públicos (incluindo o rei e a família real) 
tentavam, com desespero, apaziguar a cólera divina e salvar as 
próprias almas. (MARQUES, 1983, p. 195)

Não é de admirar que seja também dessa época a grande acei-
tação pela sociedade portuguesa do movimento franciscano em seus 
mais diversos setores.

É importante deixar claro que os eventos acima descritos, que 
tanto vão se refletir no Orto do Esposo, não são fruto de “geração 
espontânea”, à exceção, naturalmente, das causas naturais. Se o 
reinado de D. Dinis, principalmente nas duas primeiras décadas do 
século XIV, passou em relativa paz interna e externa, ao passo que os 
reinados de D. Afonso IV, D. Pedro I e D. Fernando I foram marcados 
por profundas instabilidades – tanto que vieram a culminar com um 
período de interregno –, isto se deu exclusivamente pela maior ou 
menor habilidade destes reis na sua função político-administrativa. Da 
parte de D. Dinis, foram apaziguadas rebeliões civis, firmados termos 
de acordo entre a corte e o clero, fundada a primeira universidade, 
elevado ao status de língua oficial o idioma português, desenvolveram-
se o comércio e o artesanato, Lisboa foi transformada numa grande 
metrópole cosmopolita, a construção de muralhas e novos castelos no 
entorno de Lisboa foi alavancada, foi promovida a cultura dentro do 
ambiente da corte, e ainda redistribuídas as riquezas da extinta ordem 
dos Templários dentro da nova Ordem de Cristo. Embora tivesse sido, 
portanto, um reinado de tranqüilidade e prosperidade consideráveis, 
também seria ambiente para a produção de uma obra como a do Orto 
do Esposo. Motivo? Prosperidade demais em contradição com um 
ideal de vida ascético. Contudo, não se encontrariam em D. Dinis as 
condições “apocalípticas” que serviram de motivação salvífica para 
o autor alcobacense anônimo.

Como diz o próprio Marques a respeito do reinado de D. Afonso 
IV: “É igualmente possível que o monarca não fosse um governante tão 
apto e um diplomata tão dotado como seu pai o fora” (MARQUES, 1983, 
p. 213). Os constantes conflitos com Castela continuaram intensos 
com D. Afonso IV, mesmo com uma pequena trégua para a campanha 
militar do Salado (1340) que culminou em vitória. Mas se na política 
externa o rei não se mostrara um bom diplomata, nas questões inter-
nas houve algum sucesso, principalmente por ter contornado com 
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alguma habilidade muitas revoltas que se alastraram pelo território 
português desencadeadas pela Peste Negra de 1348.

Passando por um breve e conturbado – grandemente, aliás, 
em relação ao clero – reinado de dez anos de D. Pedro I, chegamos 
ao reinado de D. Fernando I, que vai terminar muito próximo, senão 
coetaneamente, do manuscrito original do Orto do Esposo. Como fosse 
neto legítimo de Sancho IV de Castela, toda a problemática política 
do reinado de D. Fernando começou na sua tentativa de apresentar-se 
como candidato ao trono de Castela. Com isso, D. Fernando leva Por-
tugal a uma série de guerras e armistícios com Castela, envolvendo-o 
também em episódios da Guerra dos Cem Anos que diziam respeito 
à França e à Inglaterra, mas que, eventualmente, espalhavam-se pelo 
território ibérico despertando rivalidades ou alianças oportunistas. 
Se tantos exempla sobre a vaidade terrena, o orgulho, a cobiça e o 
desejo de poder dos nobres têm espaço à larga no Orto, e aproximando 
este livro de D. Fernando I, podemos concluir que a influência de seu 
reinado faz-se de forma quase natural.

Embora vamos discutir a questão do Grande Cisma do Ociden-
te a seguir, há uma passagem em Marques que faz referência ao fato 
ligando-o a D. Fernando I e a sua desastrada – ou demasiado diplomá-
tica – política externa com Roma que vale a pena destacar.

Este torvelinho político e militar era agravado pela questão 
religiosa, causada pelo Grande Cisma do Ocidente. Portugal 
seguiu a princípio o papa de Roma, Urbano VI, em 1378–79, 
aceitou depois Clemente VII de Avinhão em 1379–81, visto que 
tal fora o lado tomado por Castela. Ao renovar a aliança inglesa, 
voltou a preferir Roma (1381–81). A derrota trouxe-o uma vez 
mais para o partido de Avinhão (1382–83). [...]. 
Tanto a guerra como o Cisma exerceram em Portugal tremenda 
influência. Os Castelhanos devastaram e pilharam parte consi-
derável do país. (MARQUES, 1983, p. 218)

Ainda que aceitemos sem maiores reflexões o fato de que D. 
Fernando I era realmente um monarca de poucas habilidades em 
relações exteriores, nem todas as mazelas por que passou Portugal 
estão na lista de culpas daquele rei. Houve uma crise estrutural de 
caráter global europeu de que nos dá conta Delumeau:

Outros indicadores permitem medir a amplidão da crise então 
sofrida pelo Ocidente, especialmente as grandes falências dos 
bancos italianos, nomeadamente florentinos, na primeira me-
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o tade do século XIV [...]. Outro sinal importante: os preços dos 
cereais estagnaram ou desceram”. [...] Em Aragão e Valência, 
a impressão é a mesma: uma curva do período longo mostra 
a estagnação dos preços durante o século XV. A carência de 
metais preciosos que se seguiu à abundância do século XII 
obrigou os governos a fazer desvalorizações. (DELUMEAU, 
1984a, p. 73-73)

De qualquer maneira, todos os fatores para uma crise como a 
do Interregno já haviam sido dispostas no cenário político português 
por D. Fernando. Segundo Maria José Pimenta Ferro (Apud MARQUES, 
1983, p. 223):

Apesar de Fernão Lopes e as cortes de 1385 afirmarem a aver-
são popular ao casamento real e às relações Rainha-Andeiro, 
julgamos que esta justificação, se o pretende ser, é insuficiente 
para explicar toda a instabilidade social que reina de norte a sul 
de Portugal, durante o governo de D. Fernando. O assassínio de 
homens da nobreza, de oficiais régios, a existência de bandos 
armados, a deserção de escudeiros e besteiros do almirantem 
no Algarve, a não contribuição com remeiros para as galés reais 
que iam partir para a guerra, por parte do concelho de Atou-
guia, são algumas provas da desagregação do poder político 
e da sociedade medieval portuguesa que fatalmente teriam de 
desembocar em 1383 e num novo rei.

E aqui paramos para uma reflexão que pode mostrar um paralelo 
muito preciso entre contextualização, influência e obra. Já assegurava 
Bertil Maler, como está mais bem desenvolvido adiante, e outros au-
tores que estudaram o Orto do Esposo, como o padre Mário Martins, 
que o seu manuscrito original – e perdido – data de cerca de 1383, 
graças a uma passagem do próprio Orto que faz menção à Revolução 
de Avis neste período.9 O detalhe do trecho “e poucos anos há que 
vimos isto com nossos olhos nestes reinos de Portugal depois da 
morte Del Rey Dom Fernando” revela algo mais do que uma presença 
testemunhal do autor do Orto.10 Note-se que a passagem se dá numa 
parte adiantada da obra, quase no final do último livro do conjunto 
de quatro que integra a sua totalidade, e de forma até mesmo breve 
para a importância do evento – embora tenha sido inserida no Orto 
de forma adequada aos propósitos da obra. Quando observamos mais 
de perto esta particularidade, temos a impressão exatamente de uma 
inserção, ou seja, de que a referência à Revolução de Avis trata-se de 
uma inclusão de um fato histórico que, passível de ser lido pela her-
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menêutica dos quatro sentidos como qualquer outro fato histórico, 
era significante o suficiente para não ser ignorado. Em outras palavras, 
durante a confecção do Orto, ocorreu a Revolução, e ela precisou ser 
encaixada na programação original da obra. Isso está refletido no seu 
posicionamento dentro do Orto e disto ainda podemos extrair outras 
conclusões, como, por exemplo, o tempo que levava para ficar pronto 
um manuscrito em Alcobaça na segunda metade do século XIV sob 
condições adversas políticas e econômicas. Tomamos como referência 
o ano da Revolução, 1383, adicionamos “uns poucos anos”, arriscamos 
dois ou três, e podemos chegar à conclusão de que o fólio 110 v. do 
manuscrito A do Orto do Esposo estava sendo escrito, provavelmente, 
mais ou menos em 1385 ou 1386, quem sabe até durante a vitória por-
tuguesa na batalha de Aljubarrota, que, como se sabe, fica bastante 
próxima de Alcobaça! Segundo ainda uma estimativa de Georges Jean, 
“cada copista podia cobrir, em média, quatro in-fólios por dia; o in-fólio 
dos pergaminhos equivalia a uma folha de 35 a 50cm de altura por 25 
a 30cm de largura” (JEAN, 2002, p. 83). Partindo desse pressuposto e 
observando as medidas dos dois manuscritos do Orto que chegaram 
até nós,11 podemos estimar que, se o autor do Orto trabalhou todos 
os dias do ano – o que não deve ter acontecido pois haveria este in-
tervalo de aproximadamente três anos entre a Revolução de Avis e a 
sua documentação –, o Orto do Esposo teria levado aproximadamente 
cinco meses e meio para ser produzido. Naturalmente as variantes 
são muitas e a escassez de dados precisos é ainda maior. Por conta 
de todos os percalços e atrasos e imprevistos e outros obstáculos 
à produção contínua do Orto, a estimativa pula para um número de 
meses bastante maior. Não há como precisar.

Foi neste panorama que subiu ao trono D. João I, e, segundo 
Marques, “Foi fácil de obter o reconhecimento do exterior: como 
regente, João mudara uma vez mais do Papa de Avinhão para o Papa 
de Roma, que se apressou a aprovar o seu casamento com Filipa de 
Lencastre, filha de João de Gante” (MARQUES, 1983, p. 226). A impor-
tância política deste primeiro movimento da dinastia de Avis foi de 
suma importância para Portugal:

Tanto a rebelião como a guerra contra Castela enfileiraram 
entre os acontecimentos decisivos de toda a história portu-
guesa. Foram um dos grandes testes da sua independência e 
trouxeram consigo uma mudança digna de nota na estrutura 
social do País.
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o “Esquematicamente, a rebelião opôs a aristocracia terratenente 
ao resto da Nação, sendo o seu núcleo mais activo formado por 
uma classe média de burgueses e de artesãos. Na realidade, a 
situação foi muito mais complexa e o conhecimento que temos 
dela mostra-se ainda bastante imperfeito no que respeita a mo-
tivações de classe e a resultados finais. A alta burguesia, com a 
ajuda de muitos funcionários públicos e de judeus ricos, alinhou 
com Leonor Teles e com D. Beatriz, pelo menos no começo da 
crise. Mais tarde, possivelmente receosa de uma conquista total 
pelos Castelhanos, parece ter mudado de idéia e concedido a 
maior parte do seu apoio a D. João, o Mestre de Avis. As cama-
das baixas da nobreza e os filhos-segundos, desejosos de obter 
terras e cargos que pertenciam aos poderosos senhores feudais, 
alinharam com o Mestre também. Por diferentes motivos, a 
média burguesa e o artesanato, que aspiravam a uma maior 
participação na administração local (sobretudo em Lisboa) e 
nos assuntos econômicos em geral, escolheram o Mestre de 
Avis por seu chefe contra os defensores da velha ordem. As 
classes inferiores, também, desejosos de apoiar fosse quem 
fosse que lhes pudesse dar ou prometer esperança de vida me-
lhor, ou simplesmente devido ao desespero ou a um comando 
demagógico, seguiram os chefes do movimento e activamente 
cooperaram nele, gritando, matando e saqueando. Em suma, o 
quadro das outras revoluções européias do tempo verificou-se 
em Portugal também, apenas com menores variações. Foi mais 
um exemplo clássico da crise social e econômica dos fins do 
século XIV. (MARQUES, 1983, p. 226-227)

Em outras palavras, D. João instituiu um quadro em que reinava 
uma grande harmonia cujas bases eram, no mínimo, a vaidade pessoal 
e a busca pelo poder, uma cata às migalhas que caíam da mesa da 
Revolução. O Livro IV do Orto do Esposo, que viu de perto toda essa 
reorganização da sociedade portuguesa, e com ela escandalizou-se, 
enrubescendo as faces cistercienses, vai trabalhar neste contexto. O 
fausto da corte de Avis, não só em sua fase final de supremacia e desen-
volvimento cultural, mas também em seus iniciais anos e rearranjos 
políticos, significou uma afronta aos ideais ascéticos de Alcobaça. 

A vitória do Mestre de Avis significou uma nova dinastia e uma 
nova classe dirigente. D. João I (1385–1433) rodeou-se de legis-
tas experimentados e de burocratas, procurando também apoio 
entre os mercadores, tanto portugueses quanto estrangeiros. 
Promoveu a posições importantes, política e socialmente, gente 
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de “boa condição”, oriunda da burguesia, da pequena nobreza 
e até do artesanato. (MARQUES, 1983, p. 228)

É bem verdade que a relação entre a corte de Avis e Alcoba-
ça é extremamente mais complexa; compreende nuanças que não 
podemos nem temos como, no momento, trabalhar aqui. Contudo 
não podemos deixar de mencionar que havia de fato uma relação 
estreita entre aquela corte e o mosteiro cisterciense, desde o começo 
da Revolução de Avis12 até a política de produção de manuscritos em 
Alcobaça por D. João I.13

2.2 O cOntextO religiOSO

Se, por um lado, a política e a cultura foram fatores extrema-
mente influentes na produção do Orto do Esposo num momento parti-
cularmente conturbado da história de Portugal, no campo religioso as 
agitações não foram menos intensas, produzindo ondas que chegariam 
diretamente aos manuscritos alcobacenses. 

Todas essas movimentações de ordem religiosa que chegaram 
até Portugal na verdade foram um grande movimento dentro de toda 
a Europa. O Orto do Esposo foi elaborado numa época riquíssima em 
que se debatiam no cenário ideológico europeu, e em todos os níveis 
(cultural, político, religioso, social), várias tendências nestas áreas 
que oscilaram basicamente entre o conservadorismo e a reflexão 
crítica desta ortodoxia. Veremos mais adiante que o autor do Orto foi 
personagem muito característico de uma mentalidade pré-reformista, 
que ainda se nutria de estruturas medievais,14 mas já sinalizava com 
a necessidade de uma reestruturação do pensamento cristão – tanto 
que o monge anônimo autor do Orto presenciou o Grande Cisma do 
Ocidente (1378) e, não tenha ele falecido logo depois, o Concílio de 
Constança (1414). Concentrando-nos mais no campo religioso, essa 
tensão ideológica vai se caracterizar por um movimento de religiosi-
dade pessoal e crítica ao clero e à pragmática cristã vigente.15 Num 
quadro geral, mas bastante elucidativo descrito por Delumeau, o Orto 
do Esposo acompanhou a seguinte movimentação:

O cristianismo viu-se nessa altura perante uma nova mentalida-
de, uma mentalidade complexa, feita do receio da danação, da 
necessidade de devoção pessoal, da aspiração a uma cultura 
mais laica16 e do desejo de integração da vida e da beleza na 
religião.17 O anarquismo religioso dos séculos XIV e XV levou, 
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o sim, a uma ruptura, mas também a um cristianismo rejuvenes-
cido, mais estruturado, mais aberto às realidades do dia a dia, 
mais habitável pelos leigos, mais permeável à beleza do corpo 
e do mundo. (DELUMEAU, 1984a, p. 23)

Uma destas ondas foi o surgimento influente do franciscanismo 
em Portugal, que, aos olhos de Saraiva, 

se pode considerar uma reacção contra o espírito monástico 
precedente (representado em Portugal sobretudo pelos Cister-
cienses) e, de maneira geral, contra a burocracia da hierarquia 
eclesiástica. Vimos também como o clero reagiu contra a intro-
dução dos Franciscanos, o que se pode explicar episodicamente 
pela disputa das esmolas dos crentes, mas tem certamente 
raízes mais fundas. [...] Nos séculos XIV e XV [época em que foi 
escrito o Orto do Esposo], a expansão dos Franciscanos continua 
a todos os níveis da sociedade. (SARAIVA, 1993, p. 73)

Ora, como uma Ordem como a franciscana poderia estar em 
desacordo com o ideal ascético, moralizante e minimalista tão evi-
denciado pelo Livro IV do Orto do Esposo? Não pregava São Francisco 
exatamente uma vida sem luxo, de necessidades, baseada apenas no 
amor ao próximo? E não era de 1340, poucas décadas antes da obra 
alcobacense ser escrita, o movimento de reforma dos observantes 
franciscanos,18 que eram mais radicais quanto ao voto de pobreza e, 
assim, estavam em total harmonia com o Livro IV do Orto? Sim, mas 
de forma bastante libertária, afastada muitas vezes de uma ortodoxia 
doutrinária da Igreja Católica. O que Saraiva quer mostrar é que o 
franciscanismo, na verdade, incomodava à ordem religiosa vigente 
muito mais no plano social do que no religioso, visto que, neste último, 
havia mais concordâncias do que discordâncias.19 Isso está claro em 
alguns exempla do Orto do Esposo relacionados a São Francisco e aos 
frades franciscanos. Vamos às passagens: 

Outrosy, Sam Frãcisco, como quer que o amor de Deus come-
çasse de seer no seu coraçõ, ẽ tanto que [en] começo da sua 
mãcebia proposera em seu coraçom de nũca neguar esmola 
a quem lhe pidisse pollo amor de Deus, pero ajnda nõ auia 
conhecimẽto [do segredo do falamẽto] celestrial que o Senhor 
Deus fala ẽ a alma do homẽ, ataa que a mãão do Senhor veeo 
sobre elhe e castigou-o cõ [ẽ]firmidade graue e perlongada ẽno 
corpo e clarificou[-ho] dentro na alma cõ a hũçom do Spiritu 
Sancto e se mũdou porẽ ẽ melhor, como se fora outro homẽ. 
(MALER, 1956a, v. 1, p. 180)
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Exemplo. Emnos começos da ordem de Sam Francisco os frades 
faziam uida estreyta e aspera grande pobreza, e moormẽteẽ mõte 
dAluernia, hu elle recebeo as chagas. [...]. (MALER, 1956a, v. 
1, p. 124-125)

Uma outra abordagem do franciscanismo que terá o autor anô-
nimo do Orto será saber separar claramente o santo de sua Ordem. 
Enquanto os franciscanos eram passíveis de erro, São Francisco era, 
pelo menos para o autor do Orto, exatamente isso: um Santo; con-
seqüentemente, livre de quaisquer críticas que sobre ele pudessem 
pesar na obra alcobacense, como pesaram em forma de exempla para 
os seus seguidores, estes últimos longe (ou, fazendo justiça a alguns, 
menos perto) de serem canonizados.

É interessante notar que essa separação muito clara entre São 
Francisco e os franciscanos presente no Orto do Esposo reflete uma 
característica dos franciscanos que lhe é muito própria: a pluralida-
de. Conforme assinala Saraiva: “Os Franciscanos são um movimento 
espiritual não só muito vasto, mas também muito vivo e dinâmico e, 
por isso, constantemente agitado em correntes e contracorrentes” (SA-
RAIVA, 1993, p. 74). É por isso que vemos os franciscanos envolvidos 
ora em atividades que os abonavam perante Roma ora os condenavam 
perante os mesmos olhos.

Na guerra civil de 1383–85 encontramo-los a cada passo. No Por-
to são porta-vozes dos burgueses e em Estremoz estão à cabeça 
da gente miúda que assalta o castelo; servem de intermediários 
entre os conspiradores que querem entregar os castelos cerca-
dos ao mestre de Avis e as tropas deste; vemo-los misturados 
com judeus, participando numa tentativa de atentado contra 
o rei D. João de Castela, urdida por Leonor Teles. Num motim 
contra o interdito do papa que proibia o enterro dos mortos na 
igreja discursa um franciscano.
Já anteriormente, no reinado de D. Fernando, se tinham mani-
festado contra o invasor castelhano. Em Santarém, quando do 
ataque do rei castelhano ao castelo, os frades de São Francisco 
exortaram os moradores a resistir e eles próprios se ofereceram 
para combater; em Lisboa, querendo o mesmo rei aposentar-
se no Convento de São Francisco, correram a armar-se, o que 
obrigou o rei castelhano a desistir do intento.
Estes factos são indícios que nos permitem imaginar uma 
influência a todos os níveis, vasta, profunda e onipresente. 
(SARAIVA, 1993, p. 74)
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o Resumidamente, a polêmica em torno dos franciscanos pode 
ter sido esse desprendimento de Roma, essa inconstância quanto às 
suas convicções, esse envolvimento profundo nas coisas mundanais. 
Tanto que “depois da morte de São Francisco (e até já em sua vida), 
os Franciscanos acham-se perante a impossibilidade de se organizar 
como ordem [...], a não ser que infrinjam as regras deixadas pelo 
fundador” (SARAIVA, 1993, p. 75).

Outra linha de pensamento dentro do franciscanismo pode ter 
influenciado o autor do Orto: a linha apocalíptica de frei Álvaro Paes, 
que alcançou a posição importante de bispo de Silves em 1333. Essa 
linha de pensamento considerava a Igreja como corrupta e afastada 
totalmente da doutrina cristã.20 Paes chegou a escrever que “Os lo-
bos dominam a Igreja; alimentam-se de sangue; a sua alma está em 
sangue”21  (Apud SARAIVA, 1993, p. 81).

É verdade que a corrupção na Igreja não era algo que precisasse 
de maiores exames e estudos para ser constatada. Entretanto, quando 
há uma polifonia entoando o mesmo refrão, há que se fazer algumas 
pontes entre os fatos. Vejamos este exemplum no capítulo III do Livro 
II do Orto:

E eu parey mentes aas costas della e vi-a podre cõ muytos 
uermẽẽs. E ella me dise: Agora podes entender que nõ sõõ eu 
a gloriosa Uirgem Maria, ca eu nõ som a Uirgem Maria, mais 
som a egreya, que ẽno primeyro estado foy muy sancta ẽnos 
apostolos e ẽnos marteres e ẽnos cõfessores e uirgẽẽs, e porẽm 
soo[m] asy fremosa ẽna parte deanteyra e asy apostada. Mais 
agora, ẽ este tempo derredeyro, soom ẽçuyada e fea e corrupta 
e chea de desonrra pellos maaos prelados, e porẽ pareço asy 
podre da parte de tras. Onde diz o propheta, falando da egreya 
militante: A prata della tornada he em escoyra, e tirada he 
toda fremusura da filha de Syom; per que se entende a egreya 
militante. Mais a egreya triunfante he ia fora de todo trabalho 
e de toda mezquindade e cõprida de todo prazer. (MALER, 
1956a, v. 1, p. 18)

Sobre a Igreja triunfante e a Igreja militante, é importante que 
se diga tratar-se de duas concepções bastante distintas. A Igreja 
triunfante mencionada no exemplum é uma Igreja espiritual e que já 
estaria no céu exatamente como já estariam também os santos e os 
profetas, por exemplo. Já a Igreja militante é a Igreja terrena, composta 
de toda corrupção e pecado que lhe são passíveis de permear. Existe 
ainda o discurso do franciscanismo espiritualista dos seguidores de 
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Joaquim de Fiore – que, aliás, era cisterciense. Para estes, existiria 
uma Igreja futura que viria com o advento do apocalipse. O que torna 
o pensamento joaquimita herético em contraste com a ortodoxia do 
discurso exemplar do Orto é precisamente o desvio de sentido de uma 
preexistência celeste da Igreja triunfante para uma possibilidade futura 
de existência desta mesma Igreja. A utilização de figuração bíblica 
como a do exemplum acima, conforme observa Auerbach, era bastante 
frequente dentro das pregações do círculo cisterciense.

Deve ser levado em conta, contudo, que as alusões figurais a 
certas passagens das Escrituras (a serpente ênea como figura de 
Cristo, o sangue das feridas de Cristo como leite alimentador, a 
participação dos tormentos da cruz, dos pregos, que perfuram 
as mãos e os pés de Cristo, como extático consolo amoroso 
na unio passionalis) eram compreendidas de forma imediata 
nos círculos cistercienses; esta forma de pensar e interpretar 
deve ter-se arraigado mesmo no povo, pois permeiam todos os 

sermões. (AUERBACH, 2004, p. 143)

Essa corrupção ou “desvio de conduta” da Igreja Católica pelo 
franciscanismo – entre outros desvios – serviu para uma reflexão 
interna de outras Ordens regulares, como a cisterciense, em relação 
ao seu papel na cristandade. Saraiva observa que

 Em contraste com esta religiosidade popular [o franciscanismo 
e as origens da devotio moderna], as velhas ordens monásti-
cas estão em completa decadência espiritual, aparentemente 
intactas, mas embalsamadas. Basta lembrar o que se passou 
com o Mosteiro de Alcobaça na segunda metade do século XV 
[sic]. Em 1369, os abades deixaram de ser eleitos pelos monges 
e passaram a ser escolhidos pela Santa Sé, precedendo pedidos 
dos reis. (SARAIVA, 1993, p. 84)

Não é de se admirar que poucos anos depois dessa interferência 
de Roma, por exemplo, fosse produzido um manuscrito cuja tônica 
fosse o combate aos males do homem: a vaidade, a arrogância, a ilusão 
e a temporalidade do poder terreno, etc.

É verdade que o Orto do Esposo, segundo já vimos na introdução 
deste trabalho, foi feito almejando os mais simples, isto é, o Orto é um 
livro preparado para um destinatário muito bem definido, com neces-
sidades também muito bem definidas: a salvação das almas diante 
das atribulações do mundo. Esse movimento doutrinário de dentro 
para fora dos mosteiros pode não ter sido uma iniciativa isolada, e 
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o sim um “acompanhar de uma tendência” iniciada pelos franciscanos. 
Para Saraiva, a mundividência franciscana acabou por cristianizar as 
massas, deslocando, ou melhor, multiplicando o espaço do sagrado, 
antes reservado aos mosteiros, para, literalmente, as ruas e as casas 
do povo.22

A expansão e a interiorização do sentimento religioso manifesta-se 
multiplamente em novas formas literárias [aí está o Orto do Esposo] 
e artísticas e em cultos e motivos religiosos, que, sem serem novos, 
se tornam muito insistentes. (SARAIVA, 1993, p. 86)

Mas a vivência da humanidade de Cristo não é já um privilégio 
de monges, mas antes patrimônio comum de uma larga hu-
manidade. A figura de Jesus populariza-se e torna-se familiar. 
(SARAIVA, 1993, p. 87)

Mas por que os franciscanos e toda uma nova perspectiva reli-
giosa – dizemos pessoal ou mística – teria sido tranqüilamente aceita 
e se fixado fortemente dentro da sociedade portuguesa? Marques nos 
mostra que essa infiltração religiosa é conseqüência da grande crise 
social do século XIV, principalmente em sua segunda metade. 

Estudar as novas mentalidades que resultaram deste período de 
crise e perturbação implicaria uma investigação demorada. Que 
sabemos nós, por exemplo, das atitudes em face da vida ou em 
face da morte? E, no entanto, esperar viver pouco se verificava, 
tanto em Portugal como no resto da Europa. [...].
Verificou-se, sim, um surto de devoção e desenvolveram-se 
certas formas de piedade. Requeria-se contacto mais íntimo 
com Deus, com a Virgem Maria e com os santos, e traduzia-
se esse contacto em muitas novas maneiras de expressão. O 
culto do Espírito Santo, adaptado ao forte gosto popular e às 
necessidades da vida cotidiana, tornou-se um dos favoritos 
durante os séculos XIV e XV. O mesmo aconteceu com o culto 
de S. Francisco e com a devoção aos Franciscanos [...]. A de-
voção a Nossa Senhora, antiqüíssima como era, adquiriu nova 
intensidade. Símbolo característico dos novos tempos foi a 
difusão da ‘Salve Rainha’, oração típica da Idade Média, com 
seu sabor místico e suas expressões romântico-dramáticas. 
[...] Aumentou o movimento religioso associativo, fundando-se 
novas confrarias e irmandades com fins beneficentes. Adquiriu 
maior expressão a caridade e o interesse geral pela pobreza 
[...]. (MARQUES, 1983, p. 202)
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A respeito das novas formas literárias, as obras espirituais, a que 
Saraiva se refere em citação anterior, esclarece o autor o seguinte:

É este livro [Livros dos Milagres do Bom Jesus, de André Dias] 
uma espécie de toda uma literatura de inspiração clerical, mas 
dirigida a leigos. Literatura que se reveste de várias formas, 
desde as mais singelas e ingênuas até às mais sabiamente 
artísticas.
Um dos processos utilizados é o das histórias exemplares, à 
maneira do Calila y Dimna, do Conde de Lucanor, dos Cante-
burry Tales, etc. A este gênero pertence a Confissão, ou Livro 
do Amante, de John Gower, que D. João I mandou traduzir e se 
encontrava nas bibliotecas de D. Duarte e do infante D. Fernan-
do, e ainda um livro que parece ser um original português, o 
Horto do Esposo.
Esta obra [...] é um dos mais representativos espécimes por-
tugueses de algumas das tendências apontadas. (SARAIVA, 
1993, p. 90-91)

Marques tece considerações bastante semelhantes:

Uma análise temática encontrada nos manuscritos portugueses 
originais deste período de crise, e bem assim nos importados 
do estrangeiro e copiados ou traduzidos em Portugal, não 
revela qualquer interesse peculiar pelo macabro ou pelo tema 
da morte, ao menos antes de findar o século XV. Os exemplos 
típicos de novas formas literárias encontram-se antes nas pro-
duções puramente religiosas. Aqui, o misticismo florescia sem 
sombra de dúvida. Traduziram-se para português numerosos 
tratados de nome, como o Livro de José de Arimatéia (Joseph 
d’Arimathie, de Robert de Boron), a Visão de Túndalo, o Despre-
zo pelo Mundo, de Isaac de Ninive, o Vergel da Consolação, de 
Jacob de Benavente, o Castelo Perigoso, de Frei Robert, o Bosque 
Deleitoso, etc., alguns, é facto, datando de muito antes da crise 
mas agora melhor compreendidos e por vezes readaptados. 
Originais de portugueses foram o Horto do Esposo, escrito na 
primeira metade do século XV,23 e o Diálogo de Robim e do 
Teólogo. (MARQUES, 1983, p. 204)

Ainda sabemos das obras de André Dias (1348-c.–1440), que, 
conforme Dias, 

fora monge beneditino, [e] deixou-nos a alma do seu apostolado 
em dois livros fundamentais: o Gubernaculum Conciliorum, 
apresentado aos Padres da Basiléia, e as Laudes e Cantigas, 

Livro 1.indb   45 12/5/2009   18:57:02



46
h

is
to

ric
iz

an
do

 o
 o

rt
o 

do
 e

sp
os

o escritas para a devoção popular. As duas obras completam-se e 
são, por assim dizer, o verso e o reverso de uma só preocupação 
espiritual. (1960, p. 70)

Também não podemos esquecer a influência que a Devotio 
moderna marcou na vida religiosa ocidental do século XIV. Iniciada 
com Ruysbroeck (1293–1381), Geert Groote (1340–1382) e os Irmãos 
da Vida Comum, essa nova corrente teológica encontrou clima favo-
rável para se estabelecer na sociedade cristã portuguesa.24 Segundo 
Delumeau, 

Tendo em conta a decadência da liturgia e o facto de que um 
número cada vez maior de fiéis desejava subir a Deus por 
intermédio de um guia que não fosse a regra monástica, con-
vidaram [Ruysbroeck e Groote] clérigos e leigos à meditação 
sobre a vida de Cristo e da Virgem. Ruysbroeck escrevia: “O 
Cristo está na nossa regra; a sua vida e a sua doutrina são o 
nosso breviário ao longo da vida”. Mas esta meditação, para ser 
proveitosa, deve ser metódica e deve apoiar-se em “exercícios”. 
A Devotio moderna procurou armar a consciência religiosa com 
um tecido de associações de idéias e de fórmulas cômodas para 
a utilização de todas as regras da “psicologia”(E. Delaruelle). 
(1984a, v. 1, p. 142)

Aqui, uma pausa importante. Se os fiéis desejam alcançar Deus 
não por via monástica, mas apenas pela “regra de Cristo” e através 
de exercícios, e se esta era a tônica da busca cristã ocidental em 
meados do século XIV, então surgia para Alcobaça um problema de 
ordem da contabilização – leia-se a perda – de fiéis. Para resolver essa 
questão, era necessário então equacioná-la: se o fiel não vai ao mos-
teiro, o mosteiro vai ao fiel.25 Esta equação leva a um resultado bem 
prático: a doutrinação. Mas como formatar essa doutrina aos novos 
hábitos religiosos de exercícios de meditação sobre a vida de Cristo? 
A ferramenta mais adequada para solucionar esta outra questão era 
a hermenêutica. Por ela Alcobaça orientava o fiel a ler Cristo na Bíblia 
e no “Livro do Mundo”26 através de um exercício permanente de fé, 
caridade e esperança (os três sentidos espirituais da hermenêutica 
bíblica). Cremos que o monge anônimo tenha pensado sobre isso 
mais demoradamente, caso contrário Orto do Esposo não teria tido 
a repercussão que teve no Portugal do Quatrocentos e já no final do 
Trezentos.
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Ora, essa “nova” relação entre clero e leigos teve origem não 
apenas ideológica, mas prática com os exemplos dos Irmãos da Vida 
Comum e os Cônegos Regrantes de Windesheim, como mostra Dias:

As suas casas tornaram-se notáveis como centros de oração 
e de trabalho. A austeridade da Regra e o fervor dos monges 
deram-lhe um poder extraordinário de irradiação espiritual. Os 
cónegos dirigiam-se freqüentemente aos fiéis em conferências 
públicas realizadas no próprio mosteiro e empregavam uma 
parte apreciável do seu tempo compondo ou copiando livros 
de espiritualidade. Os Irmãos ocupavam-se, além disso, com 
a educação da juventude nas escolas. Faziam assim uma vida 
ambidextra – contemplativa como a dos beneditinos e activa 
como a dos mendicantes, mas diferente da de qualquer deles. 
(1960, p. 10)

Guardadas as devidas proporções e particularidades entre os 
monges alcobacenses e os Irmãos da Vida Comum, podemos dizer que 
a mensagem foi filtrada entre as paredes de um mosteiro e outro e 
culminou na prática didático-narrativa de Alcobaça, de onde os mon-
ges preferiram não sair, como aqueles da Vida Comum, mas souberam 
produzir como ninguém livros de espiritualidade e dirigir escolas 
monásticas, e já afastando-se de uma escolástica pouco produtiva 
e distanciada demais de Cristo, optando por uma educação cristã 
pelos sentidos,27 sem apelar para o extremismo dos franciscanos. Em 
outras palavras, o Orto do Esposo é, pensamos poder nos expressar 
assim, um experimento, um protótipo de uma tendência que não se 
desenvolveu – pelo menos dentro de Alcobaça – em sua totalidade. 
As páginas do Orto parecem ter muito mais de uma iniciação básica 
à Devotio moderna do que suas práticas por excelência. Isso mostra 
um cuidado muito grande dos alcobacenses em se fazerem aceitar 
por uma mentalidade religiosa em mutação sem, contudo, perder suas 
características cistercienses próprias. A religião mais íntima, a ascese, 
a moral, a ética, as vicissitudes, a observância da vida de Cristo e a 
fé nEle parecem ter sido os únicos pontos em comum entre os cister-
cienses e os praticantes integrais da Devotio moderna que deixaram 
as paredes alcobacenses.28 No interior dos mosteiros permaneceram 
os autores dos manuais dessa fase pré-devocional,29 tão evidente, e 
tão necessariamente adaptável.

A devotio moderna – nome por que o movimento é mais co-
nhecido – constitui um passo importante no sentido da espiri-
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o tualidade afectiva e prática, sem preocupações especulativas 
e oposta ao verbalismo dialéctico dos tratadistas coevos.30 
Combina harmoniosamente a ascética e a mística, e coloca na 
vivência interior do fenômeno religioso toda a força da vida 
cristã. A Imitação de Cristo consiste essencialmente, segundo 
os seus adeptos, no recolhimento, na mortificação, no piedoso 
afecto, na referência constante à fé e às virtudes quotidianas. 
As observâncias exteriores, o culto das imagens, as manifesta-
ções de massa, tudo isso que era o núcleo da piedade popular 
e monástica nos fins da Idade Média, parecia-lhes secundário. 
(DIAS, 1960, p. 11)

Traduziríamos estas “observâncias exteriores”, bem para o 
gosto dos cistercienses de Alcobaça, como mundividências vãs.

Quando dissemos anteriormente que o Orto do Esposo parece 
ser uma obra pré-reformista e antecipar uma nova tradição que vai 
se definir no século XV, com figuras como Erasmo, por exemplo, é 
porque muito de seu potencial místico-pessoal, um pouco limitado 
ainda à salvação pessoal, vai tornar-se universalista e salvificamente 
coletivo em autores como aquele. É como nota Dias:

A concepção espiritualista e personalista da vida cristã 
manifesta-se com a mesma vivacidade na teoria famosa do 
Monachatus non est pietas. Ao contrário de Lefèvre, cujo ideal 
religioso é ainda de inspiração ascética e monacal, Erasmo tem 
da mensagem cristã uma visão solidamente universalista. Para 
ele, o Cristianismo está ao alcance de todos os fiéis e pode ser 
por todos praticado segundo a lei do espírito. A sua vivência 
em profundidade não é apanágio de um pequeno grupo de 
privilegiados. Não são sequer os religiosos – “pessoas, muitas 
vezes, sem religião nenhuma” – quem pratica melhor o culto 
em espírito e melhor supera os ritualismos servis. A piedade 
cristã, reconduzida à sua verdadeira natureza, é um ideal à 
altura de homens e mulheres vivendo no século – e a ninguém 
é mais precisa que ao laicato. A fuga para os mosteiros não 
corresponde, portanto, para ele, a uma necessidade de santifi-
cação. (DIAS, 1960, p. 23)31

Ora, se pensarmos na teologia do Orto do Esposo como um 
desdobramento – como veremos mais adiante, no último capítulo 
– de, em linhas gerais, um neoplatonismo cristianizado no qual, até 
mesmo na sua forma mais ressignificativa da mística nupcial, em que 
a alma deseja, naturalmente, encontrar-se com Deus e que sua ligação 
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é natural e, portanto, inexorável, então estamos falando de algo que 
se configura como a busca por uma definitiva e espiritual união entre 
Criador e criatura. Mesmo que essa (re)união se dê única e exclusiva-
mente – pelo ponto de vista da hermenêutica bíblica, e que, no fundo, 
traduz na literatura, a chave cristológica que esteve sempre presente 
na história do cristianismo – pela intervenção de Cristo, ainda assim 
considera-se esta volta ao Pai um caminho até certo ponto natural, 
uma união que era, deve ser e consumar-se-á no final dos tempos. O 
que queremos ressaltar aqui é que o Orto, quando trabalha a questão 
da salvação e do retorno da alma para o Pai, não só já desenvolve em 
prosa a mística nupcial como também prenuncia o que, num quadro 
cultural europeu ocidental político-religioso, vai se caracterizar com 
o fim do Cisma do Ocidente, ou seja, a (re)união também da Igreja. Em 
suma, o Orto do Esposo mostra-se totalmente de acordo com sua época 
não só na denúncia dos males do mundo (Grande Cisma do Ocidente), 
como também se faz, em certa medida, instrumento ideológico que 
aponta para as medidas conciliares de Constança em 1415. Deixemos 
que Lafont fundamente nossa argumentação:

Si le processus de reforme s’est de plus en plus affirmé durant 
la période que nous étudions, ce n’est pas immédiatement qu’il 
a occupé tout le devant de la scène ecclesiastique, au risque 
réel d’obnublier toute culture. Le concile de Constance (1415) 
peut être considéré au contraire, non seulement comme un 
de reforme, mais comme le symbole d’un nouveau départ de 
la culture en général, de la théologie et de la philosophie en 
particulier: il a en effet résolu, au moins en principe, le Grand 
Schisme, rétabli par conséquent l’unité de l’Église et, en prin-
cipe encore, la cohésion des princes catholiques. La mystique 
de l’unité se retrouve alors comme naturellement au premier 
plan, et on pourrait d’emblée caractériser l’objectif à venir de 
la culture comme celui d’un processus de réconciliation uni-
verselle qui rassemblerait le cosmos, les hommes et les anges 
dans um “retour” vers Dieu. En d’autres termes, ce qu’on peut 
attendre dans le monde culturel qui est désormais celui de 
l’Occident, c’est une organisation encyclopédique du savoir, 
dans la mouvance de l’un et la tension vers lui. Cette tentative 
se développe parallèlement, mais non sans éventuel contact, 
avec le courant mystique [...]; l’une et l’autre vont dans le sens 
indiqué à la fin du XIIIe. Siécle par saint Albert. (LAFONT, 1994, 
p. 225-226)
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o Não é nenhum absurdo, portanto, entendermos o Orto do Esposo 
também como essa enciclopédia do saber humano visando a essa (re)
união da alma com Deus. E de fato, é isso que lemos no prólogo do 
Orto: a irmã que pede um grande compêndio das coisas do mundo e 
a resposta do monge alcobacense ao entregar-lhe toda essa sabedoria 
voltada para o querigma cristão. Sabedoria voltada para a fé em Cristo 
objetivando a salvação da alma.

Outro grande entorno religioso – que também tem linhas de 
contorno políticas – é o Grande Cisma do Ociente da segunda metade 
do século XIV, que vai dividir a Europa em duas cristandades, ou antes, 
em duas lideranças para uma mesma cristandade. Delumeau desenha 
um quadro preciso do momento.

Em 1378, quando da morte de Gregório XI ao regressar de Avi-
nhão a Roma, perigosos grupos de pressão – grupos de cardeais 
divididos em facções rivais – impuseram, a uma Cristandade 
dolorosamente estupefacta, um cisma que iria prolongar-se 
por trinta e nove anos. Depois das flutuações iniciais, a Europa 
católica dividiu-se em duas: a França, a Escócia, Castela, Ara-
gão e o reino de Nápoles declararam-se a favor de um francês, 
Clemente VII; os outros países optaram pelo italiano Urbano 
VI. Os dois pontífices e os dois sacros colégios, agora inimigos, 
excomungaram-se reciprocamente e procuraram subtrair 
países e reis à tendência adversa. [...]. (DELUMEAU, 1984a, v. 
1, p. 121-122)

Mas a querela dos dois papados estendeu-se por mais tempo e 
por mais sucessores. Bento XII em Avinhão e Gregório XII em Roma 
não conseguiram chegar a uma solução pacífica e numa reunião entre 
cardeais de ambos os lados convocaram um Concílio, em Pisa, em 
1409, em que depuseram, sob acusação de heresia, os dois papas 
dissidentes e elegeram um terceiro, Alexandre V, que faleceu prema-
turamente no cargo dando lugar a João XXIII. Como os depostos não 
acataram a decisão de seus cardeais, havia agora três papas dirigindo 
uma Europa atônita e ainda mais despedaçada. Com uma pressão 
política do Imperador Segismundo, deu-se entre 1414 e 1418 o Concílio 
de Constança, que minou as forças políticas e pessoais de João XXIII 
e Gregório XII – Bento XII permaneceu resoluto, porém isolado até a 
morte, em 1423, em Aragão, quando já havia sido eleito Martinho V 
em 1417 como único papa a liderar e Europa cristã.

Livro 1.indb   50 12/5/2009   18:57:03



A
nt

on
io

 M
ar

co
s 

G
on

ça
lv

es
 P

im
en

te
l

51

A eleição de Martinho V e o fim do Grande Cisma objetivaram 
não apenas o fim do desmando papal, mas também a reorganização 
e reestruturação dos principais problemas institucionais, éticos e 
morais pelos quais a Igreja já vinha passando e que encontram, no 
Cisma, um passaporte para um descalabro ainda maior.

Tal evento talvez fosse somente, para nós, um grande pano de 
fundo para o manuscrito anônimo alcobacense, se não fosse por um 
pequeno detalhe: o Orto do Esposo apresenta alguns exempla que 
mostram o caos em que se encontrava o papado na época do Cisma,32 
e deles tira argumentações sobre, basicamente, o mal que ambições 
pessoais, sede de poder, vaidades e outras condutas administrativo-
pessoais das duas sés propagavam por todo o mapa da cristandade 
européia. Escolhemos este:

E outrosy oraua muyto o papa Celestino, segũdo se conta, em 
este recontamẽto que se segue. Exemplo. Celestino, seendo 
moço em hydade tenrra, foy-sse pera o ermo, por tal que 
apartadamẽte tan solamẽte uiuesse ao seu Criador. Aly viuya 
elle de uestiduras muy asperas, fectas de cabellos de caualos, 
retrucidas cõ muytos noos, e tragia a carõ da carnẽ hũa cadea 
de ferro e hũa cinta de ferro aas uegadas. O seu leito era en 
tauoas nuas ou sobre gredizellas, uestido em celicios e cinto con 
cadea de ferro ou con cinta de ferro. Aa sua cabeça tiinha hũa 
pedra ou hũũ madeyro ou outra cousa dura. Nom comia carnẽ 
nẽ beuia vinho, sẽnã muy poncas uezes tam aaguado que nõ 
parecia uinho. Senpre jeiuaua, sẽnã aos domĩgos. Em cada hũũ 
ãno fazia seys Quareesmas que geiuaua, e as tres dellas gejuaua 
a pam e augua cada dia, e aas uezes nõ comia sẽnõ tan solamẽte 
pomas ou castanhas ou grããos de fauas molhadas em augua 
ou nabos cruus, e ẽnas outras Quareesmas nõ comya sẽnõ tan 
solamẽte hũũ manjar emxabido e em pequẽna cantidade. E em 
algũas destas Quareesmas tragia sobre o celicio hũa loriga, em 
guisa que lhe saya a carnẽ per antre os noos do celicio. E este 
sancto homẽ cada dia se leuãtaua aa mea nocte aas matinas e, 
depois que rezaua as matinas, liia o salteyro cõ a ladaynha. E 
ficaua muytas uezes os geolhos e tomaua muytas disciplinas em 
sua carne. E pella manhãã dizia missa deuotamẽte e nõ quedaua 
de orar ataa ora de treça. E, por tal que o diaboo [o] nõ achasse 
ocioso, trabal[h]aua per suas mããos, screpuendo ou cosendo 
scilicios ou fazendo outra obra honesta e proueytosa des ora 
de treça ataa ora de noa. E, depois que comia, perseueraua  
ẽ oraçom muy feruẽte ataa muy alta noyte. Muytos trouue ao  
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o seruiço de Deus per suas amoestaçõees e per seus bõõs exem-
plos. Este sancto homẽ fez muytos mosteyros de monges e viueo 
cõ elles muy sanctamente. E, uiuẽdo elle asy, [foy] feyto papa de 
Rroma e ẽna dignidade nõ leixou elle de fazer uida de hermitam, 
em quanto podia, ca elle era muy aspero a sy meesmo antre os 
mãyares viçosos e muy pobre antre as rrequezas tam grandes. 
E este sancto homẽ, seendo muy cinplez e nõ auẽdo esperiencia 
dos negocios que pertẽẽcem a[a] dinidade do papa, asy como 
aquelle que de jdade tenrra ataa sua uelhyce senpre alongado 
do mũdo e nũca dera o seu coraçom aas cousas mũdanaaes 
sẽnõ aas do Senhor Deus, renũciou a dignidade e ho encarrego 
do papado ante os cardeaaes, desuestindo-se de todo dos 
hornamentos que pertẽẽcem ao papa, pella qual cousa leixou 
exemplo de muy grande humildade, o qual poucos ou nehũũs 
querem seguir, mas todos sse deue[m] desto marauilhar. E 
esto fez o sancto homẽ, por tal que fosse apartado da gente e 
sem toruaçom podesse auer uaguar ẽ contenplaçõ aos pees de 
Jhesu Christo. Depois que o sancto homẽ renũciou ao papado, 
quisera-se tornar ao ermo escondidamẽte pera uiuer como ante 
viuya, mas o papa que foy depois delle, por nõ nacer escandalo 
e scizma33 ẽna egreya, teendo algũũs que Celestino era papa, 
mãdou-o guardar em hũũ castello. Mas elle uagaua senpre aa 
sancta contenplaçom, fazendo muy sancta uida ataa sua morte. 
E fez nosso Senhor por el muytos millagres, asy que ao tenpo 
da sua morte apareceo hũa cruz pequẽna esplandecente em 
meeo da porta da camara en que elle jazia, e esteue sospesa 
emno aar, ataa que o seu corpo foy daly tyrado. E depois da 
sua morte foy canonizado por sancto so nome de Sam Pedro, 
ca assy auia nome ante que fosse papa. E assy parece que este 
sancto homẽ mais se occupaua em oraçom que em leer, ca era 
homẽ sinprez, e mayormente que a oraçom ha melhoria sobre 
a liçom. E nõ deuem os sanctos homẽẽs pello studo da sciencia 
leixar aquellas cousas que som de religiom e de obediencia, 
e a elles pertẽẽce dar muyto a sua alma e a sua afeiçom em 
oraçõões e en deuaçõões e emnos louuores de Deus. (MALER, 
1956a, v. 1, p. 70-72)

Fica então bastante claro que, assim como a Revolução de Avis 
foi registrada em manuscrito, muito provavelmente de forma simul-
tânea ao acontecimento, assim também o Grande Cisma do Ocidente 
acabou sendo registrado in tempu, ainda que de forma menos direta, 
diríamos “pelas beiradas”, mas bastante pontual. É o caso, portanto, 
de não atribuirmos ao Orto do Esposo um status de crônica histórica 
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ad hoc, visto que temos, estas sim, nas obras de Fernão Lopes, que 
são da mesma época, um status de crônicas históricas. Além disso, 
em se comparando os dois autores acabaríamos por ter definições 
equivocadas. No entanto – mas não nos alongaremos nesta hipótese 
por estarmos nos desviando do foco principal deste trabalho – fica 
muito difícil não suscitar alguns paralelos entre as poucas “narrativas 
históricas” na prosa doutrinária do Orto do Esposo e as poucas “narra-
tivas doutrinárias” na prosa histórica de Fernão Lopes. Ousaríamos, 
quando muito, tentar perceber que há neste momento literário portu-
guês um movimento bastante claro em que surgem, em certa medida, 
lado a lado as prosas doutrinárias e as históricas, para, em seguida, 
tomarem cada uma rumos e características próprias.

Rumos próprios também tiveram a mística teológica alemã de 
meados do século XIV e a hermenêutica bíblica no Orto do Esposo, 
embora esta tenha traços claros de influência daquela, principalmente 
no que postulava Mestre Eckhart a respeito da fé e da re-união do 
homem com Deus.

A obra de Eckhart é a maior tentativa de justificação da fé, à qual 
a última Escolástica tirava todo o fundamento nas capacidades 
naturais do homem. A sua obra é substancialmente uma teoria 
da fé: os seus pontos fundamentais visam estabelecer aquela 
unidade essencial entre o homem e Deus, entre o mundo natural 
e o mundo sobrenatural, que é a única condição que possibilita 
e justifica a atitude de fé. (ABBAGNANO, 1984a, p. 192-193)

Mestre Eckhart, contudo, parecia afastado da figura de Cristo 
em seus escritos, que privilegiavam muito mais uma ação direta pela 
fé do retorno do homem a Deus, isto é, a mística pessoal de Eckhart 
parecia ser muito mais direta, sem a intermediação da prefiguração 
de Cristo, embora envolvesse todo um posicionamento entre o mundo 
natural e o mundo sobrenatural.

Se por um lado o misticismo alemão de Eckhart contribuiu 
de forma vaga com as relações estabelecidas no Orto do Esposo, 
um místico flamengo parece ter sido mais decisivo nesta relação de 
influências. Para Ruysbroeck, como também para Eckhart, já existe 
uma pressuposição de uma mesma natureza espiritual entre Deus e 
o homem: 

O espírito possui Deus essencialmente na sua natureza e Deus 
possui o espírito. O espírito vive em Deus e Deus vive nele. 
Esta unidade essencial reside em Deus; se ela faltasse, todas 
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o as criaturas seriam reduzidas ao nada. (De ornatu spirit. nupt., 
II, 59)” (ABBAGNANO, 1985a, p. 199). 

Para que o homem se faça consciente dessa natureza, é preciso 
que um sistema de contemplação seja iniciado: 

Nós contemplamos intensamente aquilo que somos; e aquilo 
que contemplamos, isso mesmo somos: assim, a nossa mente, 
a vida em essência é elevada e unida à própria verdade, que é 
Deus. Nesta simples e intensa contemplação somos uma única 
vida e um único espírito com Deus. Esta chamo eu vida con-
templativa. (RUYSBROECK. De calculo, 10, Apud ABBAGNANO, 
1984a, v. 4, p. 199) 

Basta pensarmos nesta vida contemplativa como o processo de 
leitura sensitiva e contemplativa do mundo como prefiguração de Cris-
to, proposta pelo autor do Orto, para estabelecermos as linhas corretas 
de influência. No entanto, para que essas concordâncias se fizessem 
de forma ainda mais precisa, seria necessário que a figura de Cristo 
estivesse em algum momento presente no esquema de contemplatio 
de Ruysbroeck. Abbagnano, comentando Ruysbroeck, nos fornece o 
elemento que falta para equacionarmos a mística renano-flamenga e 
a hermenêutica do Orto do Esposo:

A nossa união com Deus é condicionada pelo nosso conheci-
mento de Deus e de Cristo, pois se o não fosse, também uma 
pedra poderia alcançar a vida eterna. Nós somos uno com Deus 
e, todavia, permanecemos eternamente diferentes daquilo que 
ele é. (RUYSBROECK, De calculo, 9 Apud ABBAGNANO, 1985a, 
v. 4, p. 199, grifo nosso)

Reportemo-nos ao scriptorium de Alcobaça para um pequeno 
exercício de reconstituição histórica (com todas as aspas e licenças 
que gentilmente ceder-nos-ão os historiadores). Nosso autor anônimo 
depara-se com as obras da mística renano-flamenga numa pré-seleção 
bibliográfica para a composição do Orto do Esposo. Encontra nas obras 
desta escola teológica elementos que a ele fazem sentido e parecem 
aproveitáveis para sua obra: unidade única entre Deus e a natureza; 
conhecimento de Deus e Cristo; mística pessoal. Junte-se a estes 
elementos as características básicas do Orto: doutrina religiosa pelo 
“achamento” de Cristo no mundo e na Bíblia; linhas platônicas gerais de 
um desejo natural do homem de buscar o belo, e, portanto, a verdade e, 
numa segunda articulação cristianizada, Deus. Para nós, é o suficiente 
para estabelecermos as relações de influência necessárias. A partir 
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desse ponto, o monge alcobacense só precisaria – não estivéssemos 
nós numa Idade Média que não se preocupava com a autoria de um 
texto que já estivesse repleto de auctoritates – inserir, logo abaixo do 
título Orto do Esposo, a expressão “baseado em”. 

Em tempo, quando pensarmos nos próximos capítulos sobre a 
questão autoral do Orto em que discutiremos até que ponto uma com-
pilação medieval pode ou não receber o status de obra original, já o fa-
remos considerando a favor da tese acima, que responde positivamente 
à pergunta. Afinal, não são originais todas as obras, principalmente as 
audiovisuais, que se multiplicaram por todo o século XX sob a efígie de 
“baseado numa história real” ou “inspirado na obra...”? Por que então 
seria diferente com uma compilação medieval? Claro está que, pensando 
como medievais, não encontraríamos motivo algum para dar ao Orto 
qualquer autoria, entretanto, se nos propomos a analisar um micro-
universo literário medieval do século XIV do alto do nosso século XXI, 
então entendemos como pertinente a hipótese. E, se mesmo depois de 
inúmeras discussões e polêmicas sobre o tema – porque sabemos que 
nem de longe esgota-se o assunto nessas poucas páginas –, ainda houver 
dúvidas sobre a questão, apelaríamos para um parêntese acadêmico 
que achamos plausível já que tratamos aqui de ciências humanas: ora, 
alguém escreveu o Orto do Esposo, ele não se reproduziu sozinho nos 
scriptoria alcobacense nem de outros mosteiros portugueses!

Mas voltemos ao academicismo que também é importante e, 
no momento, requer nossa atenção. Deixemos as digressões “menos 
institucionais” para os seminários, colóquios, palestras... 

De todos os contextos religiosos dentro dos quais se produziu 
o Orto do Esposo, existe um que rivaliza em importância com todos os 
outros cuja origem é externa às muradas alcobacenses e anteriores 
à medievalidade em que viveu o monge anônimo (mas nem por isso 
menos “atual”): uma teologia monástica interna de Alcobaça,34 uma 
tradição cisterciense que possui características próprias e faz dessa 
ordem religiosa uma organização que não bebeu somente de fontes 
externas para constituir-se enquanto centro de transmissão cultural-
religiosa, mas também desenvolveu “personalidade teológica” própria.35  

Teologia monástica esta que, aliás, como identifica Vaz, também é 
mantenedora e reprodutora da concepção de serem o Livro do Mundo 
e as Escrituras as únicas fontes possíveis para se “ler” Deus:

A primeira forma de teologia medieval, que floresceu até o século 
XII, foi a chamada teologia monástica. Cultivada sobretudo nas 
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o abadias beneditinas, porque nelas justamente se conservara 
como tesouro precioso a herança da sabedoria antiga, era uma 
teologia que contemplava o mundo como uma grande alegoria. 
A realidade se lhe apresentava, com efeito, como uma espécie de 
grande livro aberto, cuja leitura devia ser feita pela sobreposição 
de outro livro, a Escritura. Esta, por sua vez, era alegoria das 
verdades divinas que se revelavam através da sua letra. Assim 
se uniam, no espaço de um mesmo olhar contemplativo, o livro 
da natureza, o livro da Escritura e o fundamento de todas as 
coisas, Deus. A vida cotidiana, a natureza, a história e o mundo 
se entrelaçavam na grande alegoria da verdade fontal que descia 
de Deus como universo luminoso de signos e a ele retornava na 
elevação da contemplação teologal. (VAZ, 1986a, p. 80)

Neste sentido, é possível construir um paralelo entre a autoria 
do Orto do Esposo e uma auctoritas monástica cisterciense em Alco-
baça. Se entendemos ter o Orto uma autoria própria, então a doutrina 
teológica que ele disseminou pelos entornos ibéricos do século XIV 
também lhe é muito particular, embora tanto esta doutrina quanto o 
Orto em si sejam, por assim dizer, compilações, amálgamas teórico-
ideológicos.

Esta noção de teologia monástica, que parece constituir-se num 
recorte de uma teologia cristã maior, quiçá ocidental, é elaborada de 
forma muito sucinta, porém esclarecedora, por Reginald Grégoire 
(O.S.B.) em seu La Teologia Monastica. Não nos aprofundaremos na 
questão, que em si mesma renderia um outro trabalho, mas é preciso 
mostrar certos aspectos de uma teologia monástica que parecem 
claramente ter feito parte dos pergaminhos do Orto.

De início, ao definir e comparar definições teológicas, Grégoire 
contribui com nossas páginas, pois evidencia as influências primevas 
que pintam os pergaminhos alcobacenses. O que logo salta à vista é 
assim descrito por aquele autor:

La storia della teologia evidenzia alcuni generi interpretativi 
della dottrina sacra.

1 – Uma teologia patristica: corrisponde essenzialmente, ma 
non esclusivamente, alla missione pastorale dell'episcopato 
dei primi secoli della Chiesa. La conoscenza dottrinale e di-
dattica si orienta verso la mistica e si apre in uma esperienza 
sapienziale.
2 – Uma teologia monastica: motivata dalla funzione contempla-
tiva dell'ascetismo Cristiano, questa teologia corrisponde alla 
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letteratura sapienziale del giudaismo antico. Si conclude nella 
collatio comunitária, frutto della lectio divina, in cui la Sacra 
Scrittura è spiegata con itesti biblici medesimi e la successiva 
tradizione patristica (con tutte le sue caratteristiche metodo-
logiche) in vista della esperienza mística e della formazione 
morae dei monaci e dei canonici regolari, forse anche dei fedeli 
che li avvicinano. Potrebbe sintetizzarsi nell'assima: credo ut 
experiar. Non è uno studio dei valori essenziali dello stato mo-
nastico, dal punto di vista ecclesiali dello stato monastico, dal 
punto di vista ecclesiale e spirituale, e non prevalentemente 
in una prospettiva storica e instituzionale. Il monachesimo ivi 
studiato è dunque un insieme di valori cristiani appogiati su una 

tradizione plurisecolare. (GRÉGOIRE, 1994, p. 16-17)

Tendo isso em conta, fica então claro que existe, como fator 
determinante de influência religiosa no Orto do Esposo, uma teologia 
própria – porém não exclusiva – utilizada pelo seu autor anônimo. Esta 
teologia é uma reconstrução da teologia patrística com superestratos 
ascético-monásticos, e que vai caracterizar-se por uma utilização li-
terária e doutrinal de auctoritates patrísticas e filosóficas como pano 
de fundo para uma concepção de mundo como um grande mosteiro 
de contemplação e lectio divina. Tudo isto reforça nossa concepção de 
o Orto do Esposo ser uma obra de convergência, rearranjo e grande 
adaptação a sua própria época, e é isso que faz desta obra doutrinária 
portuguesa uma obra tão rica: seus entornos e características inter-
nas subjetivas desdobrados à luz de uma historicização abrangente 
e criteriosa.
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1  Entendemos que o próprio sujeito pode ser pensado como elemento historicizado 
além de historicizante. Nesse sentido, pareceria pouco esclarecedor apontarmos 
duas figuras determinantes de obras culturais sendo que uma é causa direta de 
outra, concluindo-se, portanto, que figura determinante seria apenas uma: a causa 
primeira, leiam-se aí os processos históricos. Sendo esta uma discussão reconhe-
cidamente profícua e de caráter interdisciplinar (podemos entendê-la do ponto de 
vista antropológico, psicológico, histórico, sociológico, etc.), escolhemos por des-
tacar a subjetividade autoral como fator também determinante de uma produção 
cultural, visto que, sob a égide de uma mesma influência histórica, produzem-se 
certas obras e não outras, e aí lemos o processo autoral dissociado, embora não 
diretamente, do processo histórico.

2  A escolástica e a Devotio moderna vão se constituir como uma grande antítese te-
ológica principalmente no século XIV, assim como o par dicotômico que formaram 
o poder secular da Igreja e suas críticas por parte do clero regular. Essas tensões 
vão mostrar-se durante o texto do Orto do Esposo, principalmente no que se refere 
à apologia do abandono e da renúncia dos prazeres, vaidades e poderes terrenos, 
bem como à experimentação sensorial da natureza numa prática de ascese cujo 
ápice é o encontro da alma com Jesus Cristo.

3  Como dissemos anteriormente, na impossibilidade de desenharmos uma única li-
nha teórico-expositiva para o que seria uma mentalidade medieval como um todo, 
lançamos mão novamente dos apurados estudos de Le Goff sobre o tema. Eis o 
que Le Goff nos ensina sobre a questão de uma mentalidade salvacionista: “Se não 
tivermos bem presente em nosso espírito a obsessão da salvação e o medo do 
Inferno que animavam os homens da Idade Média, não compreenderemos jamais 
sua mentalidade e ficaremos estupefatos diante deste despojamento de todo o 
esforço de uma vida cúpida, despojamento do poder, despojamento da riqueza 
que provoca uma extraordinária mobilidade das fortunas e mostra que, mesmo 
que in extremis, até os homens mais ávidos pelos bens terrestres acabavam por 
desprezar o mundo. E este traço de mentalidade, que contraria a acumulação de 
fortunas, contribui para afastar os homens da Idade Média das condições mate-
riais e psicológicas do capitalismo” (LE GOFF, 2005, p. 182-183).

4  No compasso dessa maré de mudanças, Delumeau traça um excelente quadro panorâ-
mico: “Religião mais individualista: isto significa, também, nos dois séculos que ante-
cederam a Reforma, um novo sentimento da culpabilidade pessoal. O escrúpulo inva-
de as consciências como nunca antes se vira, e este tempo foi marcado por uma súbita 
‘inflação’ da confissão. As infelicidades da época – pestes, guerras, fomes, avanço dos 
Turcos, que se quis travar com a recitação diária do Ângelus, escândalo do Grande 
Cisma – criaram uma atmosfera de pânico. Tantos flagelos não podiam deixar de ser 
um castigo de Deus e, como a consciência individual – um facto da civilização – estava 
a emergir da escuridão, todos se sentiram horrorosamente culpados. Vendo o mal em 
toda a parte e sentindo-se moral e fisicamente ameaçados pelo diabo – receio de que 
Lutero não conseguiu libertar-se –, os cristãos acreditaram mais que nunca nos sab-
bats de feiticeiras e na acção maléfica dos Judeus, que envenenavam as fontes. Recea-
ram mais do que nunca a punição divina: a morte conduziria a uma eternidade de su-
plícios. Se havia quem sentisse tentação de se atordoar e esquecer os acontecimentos 
próximos, as danças macabras – nenhuma delas é anterior a 1400 – recordavam-lhe 
o iminente fim das falsas alegrias desse mundo". (DELUMEAU, 1984a, v. 1, p. 144-145). 
E é uma lástima não ter podido o Orto do Esposo conhecer as danças macabras, pois 
certamente estaríamos hoje lendo exempla importantíssimos do ponto de vista literá-
rio e teológico. Mesmo assim, como observa Grégoire, o tema desenvolveu-se dentro 
da ordem cisterciense em outros momentos: “Il beato Elinando di Froidmont (dopo il 
1229 o verso il 1235) era un trovatore diventato cistercense a Froidmont. Ha lasciato 
sermoni di ispirazione liturgica, che dipendono pure da sant’Agostino, san Gregorio 
Magno e san Bernardo, in cui insiste sulla dulcedo di Gesù, con alcune affermazioni 
profonde, come quella sulla preghiera: ‘L’orazione è un santo affetto del cuore in Dio, 
espresso dall’intelligenza e dalla parola’. I suoi Versi della morte (redatti in francese), 
in cui la morte va a salutare i suoi amici, stanno alla origine del genere letterario che 
porterà alle ‘Danze macabre’, nel secolo XV” (GRÉGOIRE, 1994, p. 122).
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5  Embora mais adiante vamos tocar neste assunto, já adiantamos a questão da pro-
dução do original e das cópias posteriores do Orto do Esposo. Os estudos de Bertil 
Maler apontam para um original do Orto muito próximo de 1385, e uma cópia para 
o começo do século XV. Cremos que o original, por não ter ainda D. João I sido 
entronizado de fato na corte de Portugal, não foi obra que sofresse influência da 
erudição e da política cultural joanina. Entretanto, a cópia que Maler supõe ser 
do século XV pode já ter sido influenciada por aquela política cultural, que, como 
atesta Marques, foi muito mais evidente no final do reinado de D. João: “O já idoso 
e prudente D. João I hesitou, todavia, na continuação da guerra [referindo-se à 
tomada de Ceuta], preferindo dedicar os seus últimos tempos de vida à literatura 
e à redacção de um livro sobre a caça. A corte transformou-se em centro cultural. 
Lembrando a de D. Dinis, mas com menos variedade de temas e menos liberdade 
de expressão” (MARQUES, 1983, p. 230). Além disso, como se verá mais adiante, 
quando se deu a Revolução de Avis, era provável que o original do Orto já estivesse 
em adiantado estado de confecção, beirando mesmo seu término.

6  Discutiremos sobre a questão autoral e os componentes de subjetividade presen-
tes no Orto do Esposo no decorrer deste trabalho.

7  Conforme observa Delumeau: “Assim, a conjuntura econômica dos anos 1320-1450, 
que à primeira vista poderia parecer caracterizada pela baixa da produção de me-
tais preciosos, foi também, senão mesmo mais, determinada por uma profunda 
quebra demográfica. É razoável admitir que, durante o século XIV, a população 
européia diminuiu um terço” (DELUMEAU, 1984a, v. 1, p. 78).

8  Mais adiante, discutiremos a existência da “irmã” descrita no prólogo do Orto do 
Esposo como aquela que é o primeiro motivo da criação do livro. Uma das possibi-
lidades que a tornariam factual é o intercâmbio monacal entre Alcobaça e Lorvão, 
e não seria estranho se, por conta de tantas perdas de monjas em Lorvão pela 
Peste, pedidos de livros doutrinário-didáticos fossem feitos com insistência para, 
quem sabe, servir como material de apoio na educação das noviças que voltariam 
a engrossar as fileiras monásticas daquele convento.

9  “E aas vezes o aleuãtamento do poboo destrue e desfaz os officiaes e os podero-
sos. Esto se faz cada dia, e poucos anos ha que uimos esto con nossos olhos ẽ estes 
regnos de Portugal depois da morte delrrey dom Fernando, e esso meesmo ora e 
ennos regnos de Castella, ẽno destruymẽto delrrey dom Pedro, que aquelles que 
erã tam poderosos, que parecia que auiã poderio sobre as estrellas, que andauã 
cõ as cabeças aleuãtadas ẽ tal guisa que aadur se co[n]tẽptauã oolhar a terra per 
que auiã de andar, tostemẽte forõ derribados, delles per morte e delles per perda 
de bẽẽs e outros per esterramẽto, en tal guisa que todo o poderyo que ante ouuerõ 
foy tornado ẽ amargura” (MALER, 1956a, v. 1, p. 251-252). 

10  Entendemos que a conjugação “vimos” pode estar em plural majestático, o que 
pode liberar o autor anônimo de uma presença testemunhal, mas não libera sua 
obra de uma sincronicidade patente com o evento histórico.

11  Cf. páginas 67 e seguintes deste trabalho.
12  “Tomou Alcobaça parte na Batalha de Aljubarrota em 14 de agosto de 1385. Nesta 

grave emergência para a Pátria, Alcobaça colocou-se abertamente ao lado do Mes-
tre de Avis e de Nuno Álvares Pereira e não foi pouco, porque D. João I tinha contra 
si uma boa parte de Portugal. [...] Depois da Batalha de Aljubarrota, ‘o povo saiu 
à estrada e aclamava delirantemente o vencedor, entregava-se a danças e a folias 
próprias do tempo e ao som de ininterruptos vivas acompanhando D. João I e seu 
exército até Alcobaça onde foi recebido perante a comunidade dos monges [...]” 
(VILLA NOVA; VILLA NOVA, 1995, p. 50-51).

13  “As idéias renascentistas e humanistas que trouxeram um sopro de ‘ar fresco à 
nova literatura, tinham imensa dificuldade em penetrar nos mosteiros, o que expli-
ca o imobilismo da literatura religiosa. Praticamente, a faceta mais positiva seria o 
estudo da língua, tradução e ensino. No capítulo da tradução, o próprio rei D. João 
I pediu aos cistercienses que traduzissem os ‘Evangelhos’, ‘Actos dos Apóstolos’, 
‘Epístolas de S. Paulo’, e ‘Vidas de Santos’. As letras divinas continuaram a mono-
polizar a atenção dos religiosos, enquanto no século imperavam as letras huma-
nas, que ofereciam aos homens dessa época visões da vida completamente dife-
rentes das propostas pelos textos sagrados e filosofia da Igreja” (MARQUES, 1999, 
p. 31). Ora, é interessante notar que a política cultural de D. João I parece, num 
primeiro exame, preocupar-se muito mais com manuscritos cristãos ortodoxos do 
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o que místico-doutrinários, e isso nos leva a uma conclusão no mínimo estranha: se 
o Orto do Esposo vai, em certo momento do Livro IV, citar a Revolução de Avis den-
tro de uma hermenêutica que legitima aquela dinastia no trono português, ele não 
está, também, indo de encontro à ortodoxia “autorizada” por D. João I, inclusive 
quando dedica capítulos extensos à problemática do abandono do mundo, das ri-
quezas e das vaidades, uma das características marcantes da Dinastia de Avis? Es-
taria o autor do Orto desvinculado de uma política real, ao passo que sua tradição 
monástica parecia ligada a ela de forma profunda? Se for este o caso, então – e esta 
também é uma discussão a que nos dedicaremos ao correr das páginas – pode-se 
dizer que, na contramão de uma tradição literária medieval, estamos falando de 
uma marca não só autoral do Orto do Esposo como idéia de sujeito enquanto indi-
víduo autônomo e independente da coletividade.

14  Uma dessas estruturas é apontada por Delumeau como “o gosto do desconhecido e 
do mistério [que] não podia deixar de atrair para fora da Europa os temperamentos 
aventureiros. Todo um conjunto de mitos e de fábulas reforçou nos mais audazes 
Ocidentais o duplo desejo de enriquecer e alargar o domínio da Igreja de Cristo. 
Narrativas fantásticas, principalmente relacionadas com o Oriente, ocuparam du-
rante toda a Idade Média a imaginação dos Europeus. Muitas delas vinham da An-
tiguidade – uma colecção de lendas e espantosas descrições de animais estranhos e 
de homens monstruosos, largamente explorada por enciclopedistas e cronistas me-
dievais. A Índia era, por excelência, para os Ocidentais, o país do insólito e do ma-
ravilhoso, onde pigmeus lutavam contra grous e gigantes contra grifos. Ali viviam 
homens com cabeça de cão, que grunhiam e uivavam, e outros sem cabeça, com os 
olhos no ventre; outros ainda defendiam-se do sol deitando-se de costas e levantan-
do um pé único e enorme – todo um mundo que reapareceria, no fim do século XV 
e no princípio do XVI, no universo de Hieronymus Bosch” (DELUMEAU, 1984a, 
p. 50-51). O Orto do Esposo não ignora essa tradição e mostra em seus exempla 
alguns casos temáticos: "Quantas aruores ha ẽnas partes do mũdo que lançã de sy 
muy nobre odor e muy mãso! Assy como diz Plinio, filosofo natural, que cõta que ẽ 
hũũ mõte, que a nome Athalãte, acerca do Mar Oceano ha hũas aruores de maraui-
lhosa altura. Som semelhantes ao cipreste, e o fruytu dellas som de muy bõõ odor, 
e som cubertas de lanugẽ, de que fazẽ uestiduras asy como dalgodã. Aquel loguar 
he de grãdes matas, que som regadas cõ muytas aguas, e nace hi todalas maneyras 
de fruytas, de seu grado, sen trabalho dos homẽs, de que hã grande auõdamẽto os 
moradores da terra. Aquel loguar he aleuãtado sobre as nuuẽẽs acerca do cerco da 
lũa, e parecem aly de noyte muytos fogos que alomeã o loguar, e aly o[u]uẽ sõõs 
[de] desuayrados estormẽtos, que fazẽ hũũs homẽs mõteses que chamã satyros. 
Estes asatiros som hũas animalias marauilhosas que ham semelhãças de homẽẽs, 
mas nõ sõ cõpridamẽte razoauees come os homẽẽs, ca nẽ per arte nẽ per natura nõ 
pode seer ẽsinados pera falar. O coraçõ ham fero e o deseio bestial, e porẽ som muy 
ẽclinados pera luxuria, ẽ tal guisa que, se acham algũas molheres erradas ẽno her-
mo, mata[m] nas cõ seu maao fazer. Em muytos de seus fectos e emna uoz parecẽ 
homẽs, segundo diz Sancto Ysidoro. Ca el diz que os satyros som pequẽnos e tẽẽ 
os narizes jũtos e ẽnas frontes tẽẽ cornos e som semelhantes aas cabras ẽnos pees, 
e algũũs creẽ que som homẽs mõteses e som de muytas guisas, ca algũũs delles am 
cabeça de cam e ladram, e per esto parece que mais som bestas brauas que homẽẽs. 
Outros som chamados cicopres, porque tẽẽ nõ mais que hũũ olho ẽna fronte. Outros 
nõ tẽẽ cabeças nẽ collo e tẽẽ os olhos ẽnos onbros. Outros tẽẽ a face chãã sem na-
rizes, e tẽẽ o beiço de fũdo tamlongo e tam ancho, que, quando dormẽ ẽna grande 
calma, cobrẽ cõ elle toda a face. Outros ham a boca çarrada e jũta e nõ desfolegã 
sẽnã per hũũ furado que tẽẽ ẽnos peitos. E estes dizem que nõ tẽẽ linguas nẽ falam 
mas tan solamẽte fazem sinal de acẽnamẽto por falla. Em Sicia ha homẽs que tẽẽ as 
orelhas tam grandes, que cobrẽ todo o corpo cõ ellas, e a estes chamã panthyos. E 
outros ha ẽ Ethiopia que andã curuos asy como os gaados e nõ podẽ leuãtar os cor-
pos direytos pera cima, e som chamados arbiticos, e outros que nõ tẽẽ mais que hũũ 
pee tã grande, que, quando jazem sobinhos aa queentura do sol, alçã aquelle pee e 
cobrẽ todo o corpo aa sõõbra del e som tã ligeyros, que corrẽ tanto come os cãães. 
Outrossy ha hy outros que ham as plantas dos pees tornadas aas uesas e tẽẽ doze 
dedos ẽnos pees. Estes andam ẽno deserto de Libia. Em Sicia ha outras animalias 
que ham figura de homẽs, e ham os pees de caualo, e a estes chamã lamias. Outrosy, 
ẽna terra de Jndia, ẽna fim daquela que he ẽno Oriẽte, ha homẽs que nõ tẽẽ bocas 
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e andã uestidos de folhas e tã solamẽte uiuẽ per odor nẽ comẽ nẽ beuẽ, sẽnõ tam 
solamẽte cheyrã cõ os narizes o odor de flores e de maçããs [de muy bõõ odor], que 
ha ẽnaquellas matas, e, se ham algũũ maao odor, morrẽ tostemente. E mãtee[n] se 
cõ o bõõ odor das fruytas e das aruores e das flores. Mas os homẽs nõ dam tal odor 
nẽ tal fruyto, mas muy maao e muy auorrydo. Qual he a aruor, tal fruyto da. Ca o 
homẽ segundo sua forma he aruor retornada, ca elle tẽ as rrayzes ẽcima, que som os 
cabellos, e o tronco he a cabeça cõ o collo e o toro he o peyto cõ o uẽtre e os ramos 
som as pernas cõ os braços e as folhas som os dedos. Esta he a folha que leua o uẽto 
tostemẽte, segundo diz Job, e he restolho e palha, que he fecta seca pello sol, ca 
muy tostemẽte se cõtorua o homẽ e perece de todo” (MALER, 1956a, v. 1, p. 100-
101).  Impressiona que o autor do Orto tenha tamanha habilidade para exercer sua 
hermenêutica não só em fatos históricos, digamos assim, compreendidos na esfera 
do “real”, mas também em fatos fictícios – narrativas “confiáveis” de testemunhos 
de exploradores “confiáveis” (como Marco Pólo) – pertencentes à esfera do 'imagi-
nário'. Em outras palavras, o “Livro do Mundo” abarca, como vemos, capítulos de 
histórias reais e capítulos de “outras” histórias reais.

15  Essa fé pessoal mostra-se como uma opção do cristão português – e em certa me-
dida da Europa – do Trezentos, como uma opção natural, quase obrigatória, dos 
eventos críticos por que passou aquele continente nesse período. Segundo Lafont: 
“Animé par la devotio moderna et par de grands prédicateurs populaires, c’est le 
peuple chrétien lui-même qui, aprés la Peste noire et pendant un siècle, a suscité 
de larges mouvements de réforme, comme en témoigne une liste impressionnante 
de saints, engagés dans un mouvement de retour à l’Évangile, de sainte Brigitte 
de Suède († 1373) à sainte Catherine de Sienne, saint Vincent Ferrier, saint Bernar-
din de Sienne, etc” (LAFONT, 1994, p. 223). Entretanto, não é apenas uma avidez 
pessoal pela fé que, isoladamente, justificaria uma obra como o Orto do Esposo. 
De certo modo, este é, sem dúvida, um ambiente favorável – entre outros – à sua 
produção. Existiu uma condição monástica própria que se juntou a tantas outras 
para permitir a produção de manuscritos como o Orto. De fato, chegamos mesmo 
a ver, conforme as observações de Lafont, uma “troca de interesses” – se podemos 
simplificar para nosso caso estudado – entre Alcobaça e o cristão português: “Un 
autre signe de cette vitalité chrétienne est donné par la réforme et l’expansion des 
ordres religieux: aprés tant de luttes douloureses, l’Observance refait une certaine 
unité dans le mouvement franciscan. Les monastères bénédictins se constituent 
en congrégations observantes, depuis celle de Valladolid (1389) jusqu’à celle de 
Bursfeld (1434), etc.; la commende ruinera d’ailleurs cet effort à partir de la secon-
de moitié du XVe. siècle. Entre 1370 et 1450, l’Europe se peuple de chartreuses. En-
tre ces reformes religieuses et le peuple chrétien, il y a sans doute un mouvement 
de causalité réciproque, les chrétiens fournissant le milieu où pouvaient naître ces 
reformes et recevant d’elles en retour enseignements et exemples” (LAFONT, 1994, 
p. 223). Ora, Alcobaça alcançara, portanto, um público-alvo para seus exempla, e 
os mais “simples” conseguiram, por sua vez, um canal para sua “nova” fé.

16  É notória a ligação dessa passagem ao prólogo do Orto, em que o autor sugere 
ser sua obra dirigida para os mais “simples” que, embora seja uma expressão – 
vista mais adiante – cujo significado é o de pessoas iletradas ou menos letradas, 
aproxima-se também da semântica de laicização. Estendendo o raciocínio, tendo 
como base a descrição feita por Delumeau daquela época, aproximam-se enorme-
mente o prólogo do Orto e essa busca pela devoção pessoal – haja vista o Livro I 
do Orto (Do Nome de Jesus) – que vai mais tarde definir-se categoricamente como 
a Devotio moderna. Nesse sentido, o Orto do Esposo acaba por traduzir-se não só 
no reflexo de uma época, mas também no prenúncio de uma época seguinte. É 
o catalisador e o anunciador de mentalidades do tipo causa-conseqüência e, ao 
mesmo tempo, tão distintas entre si.

17  A questão da escolha dos mais “simples” como público-alvo principal do Orto por 
seu autor encontra bases em um momento anterior da história monacal e social 
dos séculos X e XI. Nesta época, havia, de fato e institucionalmente, categorias 
sociais diferenciadas: a laica e a erudita. Entendamos “simples” como “laicos” e 
compreenderemos melhor a existência destes “simples” para o autor do Orto: “A 
conseqüência mais grave da difusão da espiritualidade monástica foi, sem dúvida 
alguma, a depreciação profunda e duradoura do estado leigo. Considerado inferior 
tanto religiosa quanto culturalmente, o laicato se definiu negativamente por sua 
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o exclusão do universo do sagrado e da cultura erudita. Em um mundo em que a 
vida cristã se identificava com a vida consagrada, a grande maioria dos batizados 
se encontrava menos bem situada do que os religiosos, na perspectiva da salva-
ção" (VAUCHEZ, 1995, p. 47).  Contudo, se abandonássemos as teorizações sobre a 
questão e nos debruçássemos somente na espiritualidade que nela está inserida, 
bastaria lembrarmos que, na qualidade de clérigo, e de clérigo copista, ele não 
deixaria passar em branco uma famosa passagem do evangelho de Mateus 11, 25: 
“Naquele tempo, Jesus disse: ‘Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque es-
condeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos’”.

18  Segundo Saraiva (1993), os primeiros observantes aparecem em Portugal em 1392.
19  Uma observação sobre a questão dos franciscanos em relação às ordens monás-

ticas precisa ser ressaltada: a pobreza pessoal dos religiosos é, de uma forma ge-
ral, para os franciscanos, algo que deve ser observado de forma intensa e sem 
exceções.  O ponto polêmico é a necessidade ou não da pobreza institucional das 
Ordens religiosas, isto é, da riqueza ou não dos mosteiros.

20  E, para não ficarmos na impressão de uma generalização, Portugal passou por 
crises eclesiásticas muito próprias conforme observa Dias: “Não é surpresa, de-
pois do que observámos, nem a ignorância nem os costumes mundanos de muitos 
membros do clero secular. A sua ignorância está longamente atestada nos docu-
mentos. Mas ainda mais atestada está a impureza dos seus costumes. O mal vinha 
de longe e as providências adoptadas pelos concílios medievais mostraram-se 
insuficientes para o debelar. Os procuradores dos concelhos representaram nas 
Côrtes de 1387, reunidas em Braga, o escândalo de muitos clérigos e religiosos, 
com amantes publicamente mantidas; e os Prelados, falhos de autoridade moral 
para intervirem e ilustrados com a ineficácia das sanções cominadas contra os 
‘barregueiros’, pensavam que o único remédio seria o castigo que as autoridades 
civis impusessem às concubinas” (DIAS, 1960, p. 42). Ou ainda: “Os visitadores 
apostólicos, que estiveram no Mosteiro de Pombeiro em 1387, deixaram uma nota 
curiosa daquilo que se havia de afinar ou mudar. Entre outras coisas, ordenam que 
o abade ‘faça tanger as horas da noite, segundo é de sua regra, e que faça rezar as 
horas cada dia no côro’; ‘que ponha porteiro à porta do Claustro, que não deixe en-
trar mulheres’; que providencie para que os monges ‘tenham senso na igreja e no 
refeitório e dormitório [... e] se manifestem [=confessem] cada mês e comunguem 
no primeiro domingo do mês’” (DIAS, 1960, p. 52).

21  De statu et lanetu, t. II, p. 48. Apud Fortunato de Almeida em História da Igreja em 
Portugal, v. 1, p. 291, nota.

22  Esse movimento de “cristianização das massas” vai, pouco tempo depois, em iní-
cios do século XV, formatar-se como a devotio moderna, inaugurada na Holanda 
por Geert Groote e os Irmãos de Vida Comum, e vai ter na Imitação de Cristo, de 
Tomas de Kempis, sua expressão literário-doutrinal máxima.

23  Acreditamos estar se referindo o autor ao manuscrito B do Orto, cf. análise de 
Bertil Maler que disponibilizamos no próximo capítulo.

24  Não só na sociedade portuguesa da Baixa Idade Média. Ela fez parte de um quadro 
de transformações político-religiosas que seria de vital importância para o desen-
volvimento do ideário do Renascimento europeu: “De esta forma, la evolución de 
las ideas y de las doctrinas adquiere relieve en relación al movimiento reformista. 
Los acontecimientos de la política eclesial representan el marco en que se de-
sarrolla todo el proceso, incluso el teológico: no es estraño que en el marco de 
la doctrina eclesiológica sobre el conciliarismo, de indiscutible alcance político, 
se observen rasgos que determinan la evolución del pensamiento teológico en la 
época de la Prerreforma: el triunfo de la doctrina nominalista, la renovaciíon de la 
mística que – a partir de la devotio moderna – desemboca en la meditación intimis-
ta y metódica, y el desarrollo del humanismo” (VILANOVA, 1989, p. 35).

25  Sabendo disso, a “irmã” do prólogo do Orto teria solicitado ao “irmão” uma cópia 
do livro para levá-lo aos mais simples já que, a partir de agora, os mais simples não 
iriam mais ao mosteiro?

26  Martins nos oferece um rápido panorama esquemático sobre as origens da idéia 
de Livro do Mundo em paralelo com as Santas Escrituras e como deveriam ser 
lidos: “Lembremos, também, que a idéia dos dois livros, natural e revelado, em 
que o Verbo de Deus se escreveu de modo diferente, vinha de muito mais longe, 
sobretudo de S. Agostinho e doutros espirituais, sob a sugestão, em parte, do neo-
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platonismo. E foi nos vitorinos que essa idéia atingiu a plena e forte maturação. 
Quanto à união destes dois livros e concordância deles, era um corolário normal 
do pensamento bem antimaniqueu de que fora Deus quem os escrevera a ambos 
eles. O livro natural (o Universo) e o livro sobrenatural (Cristo e a verdade revelada 
na Bíblia), tudo isso eram escritas diversas dum mesmo pensamento, a mesma 
Palavra Eterna, traduzida de modos diferentes.

 “Tal concepção simbolista do mundo foi preparada pela exegese da escola cristã 
de Alexandria, com Clemente e Orígenes, os quais tinham habituado os homens a 
procurar realidades mais profundas e misteriosas por trás do sentido literal ou das 
aparências das coisas reais. S. Ambrósio, S. Agostinho e S. Gregório Magno, os três 
principais alegoristas, estenderam este processo exegético a tudo o que existia. 
As coisas eram símbolos de vícios e virtudes e os seres materiais eram a palavra 
palpável do pensamento divino” (MARTINS, 1956, p. 409-410).

27  Como veremos mais adiante, ainda neste capítulo, a questão da experimentação 
e compreensão de Deus pelos sentidos físicos – cuja ponte entre um e outro é a 
prefiguração de Jesus Cristo – faz parte da corrente teológica da mística alemã, 
representada, entre outros, por Mestre Eckhart (1260 – 1327). Contudo, a questão 
do entendimento de Deus através dos sentidos é mais antiga, vem de Aristóteles 
e é posteriormente cristianizada por São Tomás de Aquino, como mostra Abbag-
nano: “A distinção metodológica feita por Aristóteles (An. post., I, 2) entre o que 
é primeiro ‘por si’ ou ‘por natureza’ e o que é primeiro ‘para nós’ foi seguida e 
sempre respeitada por S. Tomás. Ora, se Deus é primeiro na ordem do ser, não 
o é na ordem dos conhecimentos humanos, os quais começam pelos sentidos. 
É, portanto, necessária uma demonstração da existência de Deus; e deve partir 
daquilo que é primeiro para nós, isto é, dos efeitos sensíveis, e ser a posteriori 
(demonstratio quia).  Recusa portanto, explicitamente, a prova ontológica de Santo 
Anselmo: ainda que se entenda Deus como ‘aquilo sobre que não se pode pensar 
nada de maior’ não se segue que ele exista na realidade (in rerum natura) e não só 
no intelecto”. (ABBAGNANO, 1985a, p. 38). Neste sentido, fica muito clara a her-
menêutica dos quatro sentidos no Orto do Esposo principalmente no que tange à 
prefiguração crística que ela propõe a partir das coisas do mundo – a essência do 
Livro II do Orto – que se faz, precisamente, via rerum natura.

28  Vilanova define assim a Devotio moderna: “La devotio moderna, que pertenence 
claramente a la prerreforma. Representa un ideal espiritual de gran fervor, a par-
tir de un método práctico de piedad personal que concedia un amplio lugar a la 
meditación estrictamente reglamentada. No deja de ser uma reacción contra el 
desengaño provocado por una Iglesia dividida a causa del cisma de Occidente; en 
estas circunstancias, uno se siente invitado a centrarse en los valores íntimos del 
Evangelio: Gerhard Groote, el iniciador del movimiento, es optimista en el momen-
to de confiar en el amor activo al prójimo, la única prueba del amor verdadero para 
com Dios” (VILANOVA, 1989, p. 60-61).

29  Não podemos deixar de citar entre esses “manuais” o Livro de Vita Christi, de 
Ludolfo da Saxônia (1295? – 1377). Ludolfo, que pertenceu à Ordem dos Frades 
Pregadores e à Cartuxa de Estrasburgo, é conhecido como homem de reclusão, 
santidade, e autor de muitas obras doutrinárias e ascéticas profundamente enrai-
zadas numa ortodoxia cristã, como a Expositio in Psalterium Dauidis, os Comentá-
rios sobre os livros III e IV das Sentenças de Pedro Lombardo e os Sermões e tratados 
ascéticos. Sua obra mais conhecida, entretanto, é o Livro de Vita Christi, cujo autó-
grafo permanece desaparecido e, segundo Augusto Magne (CARTUSIANO, 1957), 
“era provavelmente conservado na Cartuxa de Mongúcia, para onde Ludolfo se 
retirou depois de resignar, em 1348, o priorado de Coblença e onde é verossímil 
que comporia seu livro”. Sua inclusão na lista do que chamamos de “manuais pré-
devocionais”, isto é, tratados ascéticos e místicos que influenciariam o movimento 
da Devotio moderna pela Europa, é o fato de haver uma cópia sua nos códices al-
cobacenses e do seu escopo que, além de bastante significativo e característico da 
hermenêutica bíblica dos quatro sentidos, leva, como vai observar Mário Martins, 
a uma tendência de religiosidade cristã individual. Sobre o códice alcobacense, 
Martins explica o seguinte: “Em Portugal, D. Estevão de Aguiar, [...], ordenara a 
Fr. Bernardo que trasladasse a Vita Christi para português de quatrocentos. Mas, 
tempo antes de Fr. Bernardo de Alcobaça lançar ombros fortes à sua empresa, 
já alguém traduzira para o nosso ‘romance’ medieval os sete cadernos com que 
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o principia a primeira parte da Vita Christi. Com efeito, lemos esta frase no códi-
ce alcobacense [encontrado hoje na Biblioteca Nacional de Lisboa sob o número 
CCLXXIX/451]: ‘Aqueste livro mandou traslladar, aa  honrra de Jhesu Christo, [D. 
Estevão de Aguiar] ao muy indigno prove de virtudes frey Bernardo monge do dic-
to moesteiro des os sete cadernos attaa qui e foy acabado XV dias de junho do anno 
de mil IIIIo. XLVo annos’” (MARTINS, 1956, p. 105). Em relação à temática cristã 
de cunho mais individualista, quase dentro dos parâmetros da Devotio moderna 
propriamente dita, explicita Martins: “Não é uma vida seca de Jesus. Há nela uma 
afectividade que desabrocha, muitas vezes, em páginas deste sabor: ‘Certas em 
quanto em aquele tronco ou carcer do corpo eu stever, eu non me callarey do teu 
louvor. E non he sem rrazom de o assy fazer, porque ameude veemos que em as 
matas e arvoredos e em as montanhas, as aveszinhas e rrousinooes chilrrando, 
e os çervos bramando, em aquelle pouco que rreceberom stam servindo o seu 
criador. E assy eu peccador,  em como seja homem e pecccador, assy como posso 
louvo o meu senhor Deos e glorifico o pera sempre. E se eu outra cousa mais doce 
non sey cantar, ao menos sey dizer aquesto: Oo quam doce e manso he o Senhor 
a todos, e quam a sua misericordia he sobre todas suas obras! Oo Deos meu e 
misericordia minha, em aquesto se me alegra a alma e filha prazer a consciencia. 
E de grande sollaz som rreguardos todos meus ossos. E aqueste doce cantar canta 
a minha alma pera sempre antre a spiritual geraçom daves com ledo coraçom e 
cantigua doce’” (MARTINS, 1956, p. 109).

30  Até porque, e é ainda Dias quem explica, “Os cristãos – dizia [Fr. Gierolamo Savo-
narola] – abandonaram o verdadeiro culto de Deus e chegaram a tal cegueira que 
nem sabem já o que o seu nome significa... Ocupados em cerimônias exteriores, 
não conhecem o culto interior, nunca ou só raramente lêem as Escrituras, e quan-
do as lêem, não as compreendem” (DIAS, 1960, p. 13).

31  E por isso, concluímos nós, o mosteiro começou a ir ao laicato em obras como o 
Orto do Esposo.

32  Como comenta Vilanova: “El drama del desgarramiento tenía, sin embargo, un tras-
torno teológico: el descrédito del papado y la anarquia que reinaba em la cristiandad 
facilitaron el robustecimiento de las teorias conciliares” (VILANOVA, 1989, p. 37).

33  Este exemplum refere-se ao papa Celestino V (1215 – 1296), que foi realmente en-
carcerado pelo seu sucessor, Bonifácio VIII – que, aliás, faz-se personagem na Di-
vina Comédia de Dante, aprisionado no oitavo nível infernal reservado a clérigos 
culpados por simonia. É válido ressaltar como o autor do Orto reconfigura um 
golpe político num exemplum de santidade e ascese espiritual. A história de sua 
canonização desloca-se do eixo maquiavélico de Bonifácio VIII para o eixo ascético 
de Celestino V, reforçando-se inclusive o fato de ter sido canonizado. O Grande 
Cisma do Ocidente aconteceria apenas 15 anos depois, mas a passagem “por nõ 
nacer escandalo e scizma ẽna egreya, teendo algũũs que Celestino era papa” já 
poderia estar a ele se referindo como acontecido posteriormente – o que faz do 
autor do Orto um historiador ou, pelo menos, um cronista talentoso embora ainda 
incipiente – ou como um evento ainda a acontecer. Neste último caso, o alcoba-
cense mostra-se bastante atento às movimentações políticas de sua época, e não 
surpreende que informações seguras de uma futura divisão da Igreja católica já 
circulassem com alguma veracidade dentro de ambientes monásticos.

34  Teologia monástica esta que, à época do Orto do Esposo, não só não se constituía 
em novidade, como representava, então, o ápice desta tradição teológica alcoba-
cense: “Tra gli antichi cistercensi invece, la teologia monastica era tutto, perché fin 
dalla prima gerazione parecchi monaci si segnalarono per vigore della loro dottrina, 
dove l’elemento ‘spirituale’ coincideva con l’aspetto teológico” (GRÉGOIRE, 1994, 
p. 110). É Grégoire também que nos informa que a teologia monástica cisterciense 
é baseada e agregou certo valor espiritual à hermenêutica de Orígenes: “Dal punto 
di vista esegetico, il testo rivelato è interpretato secondo la solita metodologia, ma 
l’abate di Clairvaux vede sempre la presenza del mistero che solo l’uomo spiritu-
ale è capace di scoprire. Scrittura,inspirata e frutto di una esperienza irrepetibile, 
stimola al fervore, nel desiderio: espressioni che si rittovano già inm san Gregorio 
Magno. Quindi non si avvete mai una frattura tra esegesi e contemplazione, tra 
ermeneutica e teologia; forse si equivalgono o si compenetrano, in conseguenza 
della metodologia esegetica propria di san Bernardo e di molti teologi monastici 
medievali? Ma qui sta la spiegazone delle antitesi ‘spirituo-lettera’ senso spirituale 
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e senso letterale, Antico e Nuovo Testamento; il centro è Cristo. “Già creati nel 
Cristo nello spirito di lebertà; per il Cristo infine saremo consumati nello stato di 
eternità’” (GRÉGOIRE, 1994, p. 111-112).

35  Da fundação de Cister, em 1098, por Robert de Molesme, passando pela atuação 
inestimável na Ordem de São Bernardo, bem como pela fundação de Alcobaça, até 
chegarmos ao século XIV em que foi, muito provavelmente, escrito o manuscri-
to original do Orto do Esposo, desenvolveu-se o que estamos aqui chamando de 
“personalidade teológica própria”. O trajeto que essa personalidade teológica vai 
seguir culmina com as características teológico-hermenêuticas presentes no Orto 
do Esposo, e vai mais tarde coincidir com outras duas correntes teológico-devo-
cionais, ainda no século XIV, e mais marcadamente nos dois séculos seguintes: a 
mística alemã e a Devotio moderna. Em outras palavras, o Orto do Esposo pode ser 
considerado um documento religioso, no sentido mesmo histórico, a partir do mo-
mento que cristaliza via prosa narrativo-doutrinária toda uma tradição teológica 
cisterciense e anuncia uma outra tradição que desta primeira vai desenvolver-se 
e encontrar caminhos próprios com a ajuda de outros movimentos semelhantes 
principalmente na Europa, com Erasmo de Rotherdam, por exemplo. O início desta 
trajetória descreve-o da seguinte forma Vauchez: “Com Robert de Molesme, funda-
dor de Cister, em 1098, Etienne Harding, seu terceiro abade, e são Bernardo, que 
deu um impulso decisivo à nova fundação a partir de 1112, apareceu realmente 
uma concepção original da vida religiosa, fundada, como todos os movimentos 
espirituais desse tempo, sobre uma vontade de volta às fontes. Cister não preten-
dia inovar, mas voltar à tradição, isto é, à regra primitiva de são Bento, deformada 
pelos costumes. Através da regra aplicada em toda a sua pureza, era o Cristo que 
os Monges Brancos tentariam imitar, por meio de uma volta à simplicidade evan-
gélica e pela prática da pobreza. Insistia-se no despojamento e na austeridade. O 
cenobita era, antes de tudo, um penitente, que se retira do mundo para chorar os 
seus pecados. Devia refugiar-se na solidão e no silêncio – como os eremitas – e 
separar-se totalmente do mundo, ao mesmo tempo por um respeito absoluto da 
clausura e por exercícios ascéticos” (VAUCHEZ, 1995, p. 87). Ora, reconhecendo-se 
no Orto do Esposo a questão do afastamento das coisas do mundo, a idéia de que 
o mundo deve ser um grande claustro se se deseja a salvação, de que o ponto cen-
tral da vida cristã deve ser unicamente Cristo, que, também, esse cristocentrismo 
ascético vai tomar uma forma literária idiossincrásica na Imitação de Cristo, então, 
verdadeiramente, fica claro que o Orto é um documento transitório, intermentali-
dade, documenta tanto o passado quanto o presente e o futuro da devoção cristã 
entre os séculos X e XVI aproximadamente (não isolando o século X de suas pró-
prias influências e tradições).
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3 aSPectOS externOS dO orto do esposo

O texto do Orto do Esposo com que vamos trabalhar chegou até 
nós através de dois manuscritos, que hoje se encontram na Biblioteca 
Nacional de Lisboa, cada um fazendo parte de um códice diferente, 
e cujas características são minuciosamente descritas por Serafim da 
Silva Neto:

CCLXXIII

198. Livro que se chama Horto do Esposo, seguido da tra-
dução dos Solilóquios atribuídos a Santo Agostinho.

Pergaminho. — 247 X 185. — 185 fl. a 2 coln. Até à fl. 155. 
— 31-35 1. (no Horto). — recl. no fim de cada cad. De 8 fl. 
— letra gótica do séc. XV. — rubr.; iniciais a verm., azul, 
violeta e amarelo.
Barbosa, II, p. 457, e o Index cód. CCLXXIII, p. 120, atri-
buem o Horto do Esposo a um monge de Alcobaça, de 
nome Fr. Hermenegildo de Tancos, que Fr. Fortunato de 
S. Boaventura diz que, se porventura existiu, terá sido 
apenas o copista e, quando muito, o tradutor do livro1 
(Commentar., p. 571). (SILVA NETO, 1956, p. 78)

CCLXXIV

212. Os doze livros das Instituições monásticas (De Institu-
tis coenobiorium); vulgarmente chamados Estabelecimen-
tos dos mosteiros, por João Cassiano. Livro que se chama 
Orto do Esposo. Orações e meditações religiosas.
Papel. — 304 X 215 (in-fol). — 281 fl.; faltam fl. no princípio 
e no fim; a 2 coln. no Orto do Esposo. — 30-39 l. — recl. 
só no fim dos primeiros cad. De 14, 16, e 12 fl. — cursivo 
dos fins do século XV. — rubr. e iniciais a verm., mas só 
em parte do Orto do Esposo.2

Index. cod. CCLXXIV, p. 120; Barbosa, II, p. 457.
Há outra cópia anterior e completa, das Instituições, no cód. 
CCLVII. Outra cópia anterior, do Orto, no cód. CCLXXIII.
Encadernação da época. Em mau estado. Inédito. (SILVA NETO, 
1956, p. 79)
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o Não pudemos acessar, para este trabalho, os manuscritos ori-

ginais, de forma que trabalhamos com a edição crítica moderna do 
lusitanista sueco Bertil Maler, publicada em três volumes, sendo que 
o primeiro traz o texto inédito e vem com introdução muito esclare-
cedora de Augusto Magne, prefácio do próprio Maler, anotações de 
ecdótica e um índice geral da obra, enumerando todos os capítulos 
dos quatro Livros do Orto. O segundo volume, como o primeiro, 
editado no Rio de Janeiro pelo Instituto Nacional do Livro, em 1956, 
importantíssimo, reúne as fontes latinas originais em que bebeu o 
autor anônimo do Orto para elaborar sua obra (autores clássicos, 
passagens da Bíblia Vulgata, textos teológicos, e obras contempo-
râneas ao Orto, entre outras). Traz também uma valiosa “sinopse 
do conteúdo do Orto do Esposo”, que descreve, capítulo a capítulo, 
o temário da obra; e um “índice de nomes e matérias”, anotadas as 
páginas e as linhas em que são encontrados. O volume III – Correções 
dos vols. I e II, estudo das fontes e do estado da língua, glossário, lista 
dos livros citados e índice geral – foi publicado em Estocolmo, em 
1964, pela Almqvist & Wiksell, e não teria sido possível folheá-lo se 
não fosse a generosa ajuda da equipe de investigação do Centro de 
Lingüística da Universidade de Lisboa, que tão gentilmente, a nosso 
pedido, enviou-nos cópia xerográfica da obra que há muito se encon-
tra esgotada. É importante destacarmos as explicações que Maler 
faz a respeito de como trabalhou com os dois manuscritos e qual, 
efetivamente, transcreveu e publicou em 1956:

O texto constitui uma edição crítica do manuscrito CCLXXIII 
/ 198 da Biblioteca Nacional de Lisboa, manuscrito que desig-
namos por A. Conhece-se apenas mais outro manuscrito do 
Orto do Esposo, existente na mesma Biblioteca, com o número 
CCLXXIV / 212 chamado aqui B. Os dois manuscritos oferecem 
quase exatamente o mesmo texto, reduzindo-se as diferenças 
praticamente a meras variantes ortográficas ou fonéticas. Pode 
acrescentar-se que B, embora paleograficamente mais moder-
no, oferece um texto melhor que A. Não passando contudo as 
diferenças de pormenores de pouca monta, preferimos o ms. 
A como base da edição, prestando-se naturalmente conta, nas 
variantes, de todas as intervenções do editor. (MALER, 1956a, 
v. 1, p. xii-xiii)3

Embora sejam estas duas cópias as que chegaram até nós de-
pois de mais de cinco séculos, há registros de que o Orto do Esposo foi 
obra de monta e freqüentou as maiores e mais importantes bibliotecas  
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particulares de Portugal.4 Numa lista de bibliotecas medievais privadas 
e perdidas, Serafim da Silva Neto mostra duas em que se registrou a 
presença do Orto: “TÍTULO DOS LIVROS DE LINGOAJEM DO CLARO 
REY D. DUARTE”;5 “BIBLIOTECA DO CONDESTÁVEL D. PEDRO DE 
PORTUGAL (1466)”.6 Nesta última lista, mais do que apenas o título 
do livro, há uma pequena descrição:

— Item altre libre de forma de full, scrit em pergamins, ab posts 
fust cubertes de cuyro vermell empremptades, ab quatre scudets 
e ab dues anelletes em cascun scudet tot dargent daurat, e en los 
scudets son les armes de portugal, e en les altres dos la roda de 
la fortuna, ab dues tiretes de seda violada, intitulat en la cuberta 
ab letres dor, Este he o livro do orto desposo etc. É feneix en la 
penúltima carta e quando chego etc. Es scrit a coróndells, em 
vulgar portugues. (Apud SILVA NETO, 1956, p. 125)

Aqui, duas características relevantes mostram bem o alcance 
geográfico do Orto do Esposo, bem como a grande quantidade de 
cópias pelas quais passou e, assim, foi reproduzido: uma é o fato de 
haver uma portada ricamente detalhada nesta cópia pertencente a 
D. Pedro; a outra é o fato de a descrição ter sido feita em catalão. É 
possível que a portada mostre bem como o Orto do Esposo, à época, 
mostrou-se “digno” desse acabamento, o que provavelmente tomou 
mais tempo de execução do que uma cópia normal, e também enca-
receu ainda mais o manuscrito. A outra é a descrição ter sido feita 
em catalão. Esta última, entretanto, não tem maiores significações 
no que diz respeito à obra em si ou sua composição, mas tem alguma 
relevância como dado biográfico do Condestável D. Pedro (Pedro V 
de Aragão, Pedro IV da Catalunha e Pedro III de Valência – 1429-1466) 
apenas como dado histórico que mostra terem sido os bens daquele 
regente catalogados na terra onde foi morto (Granollers, Cataluña) e 
sepultado (Catedral de Santa Maria del Mar, Barcelona).

O padre Augusto Magne, na sua introdução ao volume 1 do Orto 
do Esposo, de Bertil Maler, aponta o fato de o livro ser bastante popular 
em Portugal: “Prova evidente da imensa popularidade7 de que gozou 
é o número de cópias existentes em bibliotecas medievais”8 (MALER, 
1956a, v. 1). E concordamos com Magne, porque nos parece bastante 
claro que uma obra moralizante e em português fosse até mesmo 
necessária num mundo em que todos os eventos contemporâneos 
apontavam para um provável “Juízo Final”, como mostraremos com 
mais detalhes adiante.
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o No terceiro volume da obra, Maler é bem mais específico quan-

to ao seu estudo dos originais, e dá detalhes importantes de suas 
composições, suas cronologias, e até levanta uma questão sobre, 
no manuscrito B, haver mais de um copista. Também mostra Maler 
o esforço da reconstrução dos manuscritos, em que o corpus final 
editado em 1956 contou com a complementação de trechos de A que 
faltavam em B e vice-versa.

Não se conhecem mais que dois mss. do Orto do Esposo. À 
descrição deles dada por A. J. Anselmo9 pode-se acrescentar 
que o ms. A continha originalmente 187 folhas, e não como 
hoje 185, pois foram cortadas as de 69 e 127. Estas lacunas 
podem felizmente ser preenchidas pelo ms. B, ao qual, pelo 
contrário, falta a f. 165, devendo portanto abranger 173 folhas 
em vez de 171.
A primeira folha de A acha-se em mau estado e está em grande 
parte ilegível; foi necessário suprir por B as partes destruí-
das. Em B os cantos inferiores das folhas 47, 48 e 147 foram 
arrancados.
Apenas na primeira quarta parte aparecem rubricas nos mss., 
falta que deve remontar ao original. Fica assim sem título o livro 
IV, parte mais comprida da obra.
Enquanto o ms. A foi escrito por uma só mão, a escrita do ms. 
B mostra em algumas partes a colaboração de outro copista. 
(MALER, 1964, v. 3, p. 11)

Achamos muito oportuno transcrever essas observações de Ma-
ler porque elas mostram detalhes importantes que levam a questões 
mais importantes ainda sobre o Orto, e embora o próprio Maler não se 
aventure por elas, levantamo-las aqui: por que teriam sido os cantos 
inferiores das folhas deliberadamente arrancados? Por que somem 
rubricas a partir de determinado ponto do livro? A falta de título no 
Livro IV seria intencional? E a “colaboração de outro copista”? E a que 
tarefas mais importantes teria se dedicado o copista “oficial” do Orto? 
No caso de alguma doença, não seriam pistas interessantes, pelo me-
nos do ponto de vista histórico, que enriqueceriam ainda mais todos 
os aspectos extratextuais da obra? Não é nossa intenção levantarmos 
polêmicas ou arquitetar teorias da conspiração, mas gostaríamos sim 
de levantar todos os pormenores que envolvem a produção do Orto, 
porque quem nos garante que uma passagem sua não esteja ligada, por 
exemplo, a uma ausência do copista? Como pretendemos levar adiante 
um estudo maior sobre o Orto num possível doutorado e, quem sabe, 
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além, deixamos aqui as inquietações que nos parecem relevantes. E 
devem mesmo sê-las, senão Maler não as arrolaria em sua obra.

E há mais uma inquietação bastante importante em relação aos 
manuscritos – que, por causa do evidente viés científico e dos limites 
estabelecidos por este trabalho, não será aprofundada por nós: os 
manuscritos A e B não são originais.

Nenhuma das redacções chegadas até nós é original. A não pode 
sê-lo, entre outras coisas porque tem certo número de saltos-
bordões, e tão pouco B, porque a letra data dos fins do séc. XV 
e o Orto do Esposo foi composto um século antes. Também é 
impossível que um dos mss. seja cópia do outro.
Em que relação estão A e B com a primeira redacção? Provêm 
directamente dela ou houve uma ou mais cópias intermediá-
rias?
A grande conformidade entre A e B induz a crer que os copistas 
copiaram um mesmo manuscrito. Mas este manuscrito não foi 
a primeira redacção. Há muitas razões que apóiam esta suposi-
ção, a mais clara das quais é a seguinte: 25, 8 temos uma citação 
do Eclesiástico, onde a palavra terebinthus vem traduzida em A 
e B por recebimento. É evidente que na primeira redacção não 
houve tal erro. Foi o copista dum manuscrito intermediário 
que copiou mal. É provável que no original terebinto tivesse 
sido escrito duma maneira pouco clara e que o copista, não 
familiar com a palavra, a tivesse tomado por abreviação de 
recebimento. — Entre outros exemplos que demonstram que 
A e B remontam não ao original mas sim a uma cópia deste, 
citaremos 62,16 (caualeyro), [...].
Temos, pois, o direito de estabelecer o seguinte esquema:

O (0riginal perdido)
                l

X (perdido)

A      B    (MALER, 1964, p. 11-12)

Então, onde estariam o original “O” e o apógrafo “X”? Teria o 
original “O” sido, finalmente, entregue à monja que o encomendou em 
Alcobaça? Não podemos esquecer, ao final e ao cabo, de que o Orto 
é uma encomenda. E o apógrafo “X”, seria ele a cópia do original “O” 
que precisou permanecer no scriptorium de Alcobaça para que dali 
os monges pudessem copiá-lo? Mas onde estaria? Nas estantes de D. 
Duarte ou de D. Pedro? Não conspiraremos, mas não podemos fechar 
os olhos a uma boa “caça ao tesouro”.
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o Com as ilustrações que inserimos no final deste livro, pensamos 

ter dado já uma boa noção do que seja, em aparência, o Orto do Esposo, 
e de como ele chegou às páginas da edição de 1956 de Bertil Maler. 
Em tempo, gostaríamos apenas de levantar que, até a conclusão deste 
trabalho, uma edição moderna do Orto encontrava-se no prelo. Trata-se 
do livro Horto do Esposo, de Helder Godinho (coord. científica), a ser 
editado pelas Edições Colibri, em Lisboa, Portugal. Como essa editora 
tem, tradicionalmente, publicado alguns textos medievais na íntegra 
e em edições críticas, pensamos que seja uma leitura recomendada e 
atual sobre o nosso compêndio medieval alcobacense.

3.1 aSPectOS PaleOgráficOS nO orto do esposo

Hoje, com o advento da informatização, já se tornou raro en-
contrarmos linhas manuscritas em quaisquer espaços de escrita. 
Cartas, documentos oficiais, livros, até mesmo os poetas itinerantes 
têm digitado suas obras, imprimido e distribuído pelas praças em 
forma de fotocópia. Talvez nos tenham sobrado apenas nossas listas 
de supermercado ou os nomes, telefones e endereços de amigos e 
familiares em nossas agendas, pelo menos aquelas que não estão em 
algum arquivo digital nos computadores portáteis... Também sobra-
ram algumas provas de alunos durante toda sua trajetória escolar, do 
ensino básico ao nível superior, mas estas convivem diariamente com 
trabalhos finais digitados e impressos.

Lá se vão os séculos que nos separam dessa falta de identida-
de autoral e da escrita medieval artesanal, pessoal, tão imbuída de 
subjetividade. Vivemos o século da impessoalidade, e, dele, vemos 
admirados, e cada vez lhes damos mais valor estético, os manuscri-
tos medievais que, se já levavam incontáveis semanas para serem 
terminados à época, para nós, que nos acostumamos com um tempo 
velocíssimo, parece improvável que um ser humano pudesse esperar 
por tanto tempo – uma eternidade no século XXI – para um texto ficar 
pronto.

Mas é disso também que trata a paleografia, são as pontes entre 
texto e autor que ela constrói na tentativa de encontrar seus autores 
ou, quando não é possível, desvendar as mentalidades por trás de 
cada linha. É essa identidade autoral no texto, tão clara aos olhos do 
paleógrafo, que Maria José Santos descreve tão bem:
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Nenhuma escrita é espontânea; com ela e por ela passa o indiví-
duo na sua personalidade, na sua cultura, mas passa, também, a 
sociedade no cultural, no social, no econômico e no político. Um 
determinado tipo de escrita é sempre o resultado da conglome-
ração de todos estes factores que, infelizmente, têm interessado 
pouco, ou nada, os historiadores. (SANTOS, 2000, p. 91)

Quanto à crítica aos historiadores, nos abstemos de qualquer 
comentário, não o faríamos com conhecimento de causa, mas havemos 
de concordar com a autora no que se refere à ligação direta que há 
entre manuscrito e autor/mentalidade. 

Também nos é possível, pela paleografia, mapear supostas 
rotinas de trabalho do nosso autor alcobacense, pelas observações 
de Paul Saenger:

A necessidade de compor vastas obras de síntese induziu 
finalmente os autores a escrever eles próprios seus livros, 
utilizando um gótico cursivo com palavras totalmente sepa-
radas.10 A redação em letra gótica cursiva sobre cadernos e 
folhas de pergaminho permitia aos autores rever e rearrumar 
o texto no correr de sua composição. Esta possibilidade ajudou 
os autores escolásticos do século XIII a preparar textos mais 
ricos em referências cruzadas, as quais pressupunham que o 
leitor como também o autor pudessem saltar de uma folha a 
outra, de modo a relacionar certos argumentos com os seus 
antecedentes lógicos e comparar comentários dispersos so-
bre trechos diferentes mas inter-relacionados das Escrituras. 
(SAENGER, 2002, p. 156)

Um dos efeitos de toda essa nova diagramação é tema do Livro 
III do Orto do Esposo, em que nos deparamos com regras específicas 
para a leitura e o estudo da Bíblia, que deveria ser silencioso, lento, 
ininterrupto e, principalmente, atento: 

As obras escolásticas do século XIV, redigidas em escrita cursi-
va, eram caracterizadas por um novo vocabulário visual, o qual 
indicava que tanto o autor quanto o leitor deveriam estar com o 
texto diante dos olhos (SAENGER, 2002, p. 157, grifo nossso).

É através da paleografia que podemos reconhecer, pelo estilo e pela 
letra utilizada, por exemplo, a função de um determinado documento:

Importante será, também, sentir e perceber a existência de 
escritas documentais, próprias dos actos avulsos, e de escritas 
librárias, características dos códices. E, directamente relacio-
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de função administrativo-validatória que, dada a natureza dos 
documentos (doações, escambos, aforamentos), são pouco 
exigentes quanto à perfeição, e escritas de função ideológico-
estética, obrigatoriamente, regulares, belas e bem traçadas, 
como pediam os manuscritos ao serviço dos quais estavam os 
agentes desses estilos gráficos. (SANTOS, 2000, p. 93)

Nesta parte do trabalho, gostaríamos de elaborar uns poucos 
raciocínios quanto ao que a paleografia pode revelar de importante na 
elaboração do Orto do Esposo, uma vez que já identificamos o seu tipo 
de escrita (gótica do século XV para o manuscrito A e cursiva de fins 
do século XV para o manuscrito B). Abordaremos agora, em rápidas 
linhas por não ser a paleografia nosso foco de trabalho, considerações 
importantes de Maria José Santos sobre a escrita gótica, suas relações 
de produção, e o que há de importante e coincidente entre ela e uma 
das obras que ela ajudou a constituir, o Orto do Esposo.

A escrita gótica justifica-se pelo quadro de modernização euro-
péia que começa muito tímida no século XI, e torna-se sólida já no século 
XIII. Maria José Santos descreve essa relação da seguinte maneira:

Esta univocidade de estilo – o elegante11 –, de funções estéticas, 
desagregar-se-á perante as fortes pressões de natureza social, 
cultural e política dos séculos XII e XIII. O Ocidente reclamará, 
então, um padrão gráfico que responda a uma sociedade que 
estava a respirar, lentamente, um clima de segurança individual 
e colectiva, factor responsável pela prosperidade econômico-
financeira, pela ressurreição das cidades, pelo incremento dos 
mercados e feiras. Será, então, nesta ambiência que se assistirá 
ao renascimento do Direito Romano e a uma multiplicação de 
instituições de ensino com particular relevo para o aparecimento, 
ainda do século XII, das primeiras universidades: Chartres, Paris, 
Oxford, Bolonha e outras (como Lisboa, que nos interessa mais 
de perto).12 Como conseqüência de toda esta dinâmica, a admi-
nistração torna-se mais complexa, as chancelarias aumentam, 
a burocracia expande-se. Não admira, pois, que sendo maior a 
oferta da difusão social activa da escrita, a procura, por parte de 
novos meios sociais, seja proporcional. O ensino e a cultura saem 
dos mosteiros e das catedrais. Os religiosos perdem o monopólio 
da arte de escrever. Como já um dia registrámos, a letra gótica 
vai responder às solicitações de uma Europa mais culta, mais 
alfabetizada, onde talvez todos os clérigos soubessem escrever 
mas já nem todos os que sabiam escrever eram clérigos. 
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A letra gótica vai, assim, na sua pluralidade de estilos, ao en-
contro destes anseios. Cursiviza-se, por vezes até ao exagero, 
para que se escreva mais e mais depressa mas, ao mesmo 
tempo, embeleza-se para dar corpo e cor a bíblias, livros de 
horas, saltérios, missais e outros manuscritos. (SANTOS, 2000, 
p. 100-101)

Mais adiante, vamos debater sobre a questão autoral que cerca 
o Orto do Esposo e, nela, o posicionamento do seu autor ante o quadro 
social-político-cultural-religioso português à sua época: houve inércia 
ou completo conhecimento do que acontecia à volta do mosteiro de 
Alcobaça? Como se verá, cremos numa total conscientização do autor 
do Orto em relação ao seu entorno, mas é, neste momento do trabalho, 
com Maria José Santos e seus estudos de paleografia, que nos apoia-
mos para reforçar nossas convicções de que o monge alcobacense, 
ainda que talvez não atinasse para o fato enquanto escrevia os fólios 
do Orto, sabia exatamente o que ocorria à sua volta, não só em Portugal 
como em grande espectro geográfico europeu:

Na verdade, a grande revolução que a gótica acarretou foi o 
novo talhe no bico da pena da ave, isto é, a chanfradura as-
simétrica à esquerda. Foi com ele que se conseguiram obter 
formas angulosas, estreitas e delgadas, formas que, afinal, 
viriam ao encontro das tendências artísticas da época que se 
corporizavam, também, no mundo da arquitectura, pintura e 
escultura.
Este novo modelo da arte de escrever penetrou, no reino de 
Portugal, no ano de 1123 embora tivesse coexistido ainda, até 
1172, com a visigótica redonda, visigótica de transição para a 
carolina, carolina, formas pré-góticas ou carolino-góticas e 
minúscula diplomática. (SANTOS, 2000, p. 101)

Mesmo considerando que da entrada da escrita gótica em Por-
tugal até a confecção do Orto do Esposo tenham se passado aproxima-
damente 260 anos, queiramos ou não o autor do Orto estava a utilizar 
a última palavra em tecnologia de escrita medieval, se assim podemos 
nos expressar. Mas mesmo decorridos esses mais de dois séculos e 
meio, permanece o jogo de relações entre as manifestações artísticas 
e culturais, como observou Maria José Santos. Ou seja, o alcobacense 
podia já não mais se dar conta de que seus instrumentos de escrita 
eram “novidade”, mas certamente tinha conhecimento suficiente para 
perceber que seu estilo de escrita estava de acordo com as tendências 
artísticas contemporâneas a ele.
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aceitação do Orto pelo público foi tão satisfatória. Analisando algumas 
características da escrita à época do livro – que podem ser conferidas 
pelas ilustrações no final deste trabalho –, veremos que, cada vez mais, 
o Orto do Esposo vai se configurando, permitam-nos essa leda licença 
poética, não como um Best Seller, mas como um verdadeiro Best Copier. 
É Saenger quem nos oferece estas particularidades paleográficas:

A introdução de espaços claramente perceptíveis entre cada 
palavra da frase, inclusive entre as preposições monossilábicas, 
teve como primeira conseqüência diminuir a necessidade de se 
ler em voz alta para compreender o texto. Esta nova apresenta-
ção textual foi complementada por outra alteração lingüística 
igualmente significativa: a mudança das convenções sobre 
a ordem das palavras e sobre o reagrupamento de palavras 
gramaticalmente ligadas. Tomadas em conjunto, a separação 
e a nova seqüência das palavras facilitaram a veiculação das 
idéias, feita agora com precisão e sem ambigüidade – o que 
era exigido pelas sutilezas da filosofia escolástica. Ambas 
foram pré-requisitos para o desenvolvimento da pontuação 
sintática e da leitura silenciosa rápida que dependia do pronto 
reconhecimento visual da forma das palavras e da percepção 
da organização espacial do texto: a oração, a frase, o parágrafo. 
(SAENGER, 2002, p. 147)

Facilidade de leitura, e de uma leitura rápida e silenciosa, era 
o que faltava para que a atividade de leitura da Baixa Idade Média 
tomasse o impulso que faria dela uma prática corriqueira. É esse 
ambiente de leitura silenciosa, aliás, e toda uma “composição edi-
torial” que envolve pontuação, o uso de letras maiúsculas iniciando 
parágrafos,13 fólios divididos em duas colunas, que vai auxiliar o Orto 
do Esposo a cumprir seu objetivo principal, que o seu autor cogitou 
para a confecção da obra, conforme diz Saenger e a ele agregamos 
nossas considerações sobre o Orto:

A leitura silenciosa privada em vernáculo ofereceu aos 
leigos os meios de buscar um relacionamento individual 
com Deus, conforme as recomendações do ensinamento 
cristão a partir de Santo Agostinho. [...] Numerosos outros 
textos religiosos, tanto traduções quanto composições 
originais,14 enfatizavam a importância da leitura, da visão 
e do silêncio para alcançar o bem-estar espiritual.15 [...] 
A partir da leitura da vida de Cristo, cada pessoa deveria 
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meditar utilizando “os olhos de sua compreensão”.16 [...] 
Os livros de devoção destinados aos leigos, tanto em 
vernáculo quanto em latim, incorporaram os elementos 
de ajuda paratextual que haviam sido introduzidos nos 
livros em latim no século XI, incluindo pontuação, letras 
maiúsculas, hífens, bem como o símbolo utilizado para 
facilitar a distinção das palavras em gótico textualis. 
(SAENGER, 2002, p. 170-171, grifo nosso)

Essas foram as conclusões que gostaríamos de acrescentar a 
este trabalho pela ótica da paleografia. Claro que nem de longe o as-
sunto se esgota: há muitas variações da escrita gótica, outros aspectos 
de sua função e origem, etc. Mas o que achamos importante ressaltar 
com este item é o fato de que a paleografia também pode ser um ins-
trumento a levantar hipóteses sobre a autoria do Orto. Seria o caso 
de se compararem outros manuscritos alcobacenses para se chegar 
finalmente à individualidade daquele que o escreveu, e talvez mesmo 
a seu nome. Mas, mesmo que chegássemos ao verdadeiro nome do 
autor do Orto do Esposo, mesmo com todas as críticas à sua verdadeira 
autoria no tocante ao livro ser uma coletânea impessoal como com-
provaremos mais adiante, o nosso monge já se teria ido, e ficaríamos 
apenas com um nome. Como falam os versos de São Bernardo, em seu 
De contemptu mundi, “stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”, 
quer dizer, a antiga rosa permanece apenas em seu nome, e nada temos 
além do nome. Mas a nós, que somos nada mais que simples humanos, 
que falta nos faz a presença advinda do nome...

3.2 daS fOnteS dO orto do esposo

Não só o Orto do Esposo em si é uma obra cuidadosamente 
pensada e elaborada, como também algumas de suas características 
extratextuais, como a escolha do cânone que vai servir como fonte 
das citações que usa seu autor. Maler inicia o volume dois de sua obra 
(MALER, 1956b) fazendo ao leitor uma advertência muito lúcida sobre 
o processo de escolha das fontes pelo monge alcobacense:

O autor do Orto do Esposo apóia-se, quando argumenta, na opi-
nião de numerosas autoridades religiosas e profanas, e, dadas 
as suas intenções enciclopédicas, de que fala no começo da sua 
obra, tira os seus “exemplos” das fontes mais diversas. Mas, 
conforme o uso da época, raramente indica a proveniência exata 
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nome do autor. Muitas vezes, até, o nosso compilador dá, como 
sendo suas, opiniões tomadas de suas autoridades. Em alguns 
casos, pude demonstrá-lo; em muitos outros, porém, não me 
foi possível fazê-lo. [...]. (MALER, 1956b, v. 2, p. 7)

A escolha desse repertório também é analisada por Madureira:

Depreende-se, do que disse, que a representação da relação 
enunciador-receptores no Orto do Esposo assenta na constata-
ção de uma alteridade, que passa tanto por referências culturais 
e textuais, como pela língua de comunicação dessa cultura e 
desses textos. Daí que o primeiro gesto do autor consista na 
delimitação, precisada ao longo da obra pelos auctores discri-
minados, de um cânone de textos escritos, que têm em comum 
várias características: a língua de composição (o latim), que 
os torna inacessíveis aos “sinplezes”; o facto de conceberem a 
verdadeira “sabedoria” como indissociável de uma dimensão 
ética e moral; e, correlativamente, o facto de constituírem auc-
toritates – aspecto que deve ser considerado tendo em conta a 
dupla acepção de origem e de autoridade que as palavras auctor-
auctoritas detêm na Idade Média. (MADUREIRA, 1997, p. 251)

O fato, portanto, de o autor não ter-se preocupado em fazer ape-
nas cópias dos textos latinos e, sobre eles, construir toda sua retórica 
exemplar para levar a cabo o processo hermenêutico se deve a uma 
genuína preocupação com o alcance e o entendimento de sua doutrina. 
Note-se que o que lhe era mais importante em todo o processo era a 
presença das auctoritates em sua exemplaridade – como na maioria dos 
textos medievais doutrinários –, e isso já se resolveria pela simples 
seleção dos textos latinos em que apareciam e que estavam disponí-
veis na biblioteca do mosteiro de Alcobaça. Mas isso não resolveria o 
problema da relação leitor/ouvinte e obra, já que o português falado 
do século XIV não compreendia mais, pelo menos ao nível popular e 
menos erudito, a língua latina, escrita ou falada.

Então as fontes do Orto do Esposo foram escolhidas e traduzi-
das simplesmente pelo amor à doutrina de um monge alcobacense e 
pela preocupação com a salvação das almas dos fiéis portugueses? É 
uma probabilidade. Mas não podemos deixar de relembrar o pedido 
da “irmã” do monge, no prólogo do livro, para que ele “fezesse em 
(li)nguagem h liuro dos fectos (ant)ygos e das façanhas dos no(bres 
barõees) e das cousas marauilh(osas) do mẽdo [...]”. “Em linguagem”, 
como se sabe, significa em língua vernácula, e assim fez o monge anô-
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nimo. Então temos aí um deslocamento autoral e intencional? Teria a 
irmã, esta sim, a legítima preocupação com os fiéis portugueses17 ou o 
Orto é, originalmente, apenas uma encomenda pessoal literária do tipo 
enciclopédico para alguém que não compreendia o latim? Possível e 
controverso, já que monjas e monges conheciam, em maior ou menor 
profundidade, a língua latina. 

Mas por que colocar apenas nossos dois religiosos portugueses 
como suspeitos de uma escolha tão importante como essa? E se hou-
vesse, por trás de toda essa mentalidade, algo muito maior em jogo? 
Uma ordem do rei, por exemplo:

É provável, porém, que a partir de D. Dinis (1279–1325) se de-
senvolvessem os escritos em língua portuguesa, tanto relativos 
a apontamentos históricos como a traduções de obras místicas. 
Como elementos de convicção entram, além da esmerada cultu-
ra do monarca, ele mesmo escritor, o fato de haver decretado o 
uso do português como língua nacional e haver instituído, em 
1290, a Universidade – fatores que não deixariam de concorrer 
para o desenvolvimento das letras. (SILVA NETO, 1956, p. 15)

Mas o fato de o autor do Orto já estar imerso numa “naturalida-
de cultural” da produção cultural em vernáculo não exclui um outro 
aspecto dessa “naturalidade” que, se podemos dizer assim, tornava 
proibitivo, pelo menos às aspirações do monge, escrever um Hortus 
Sponsi no lugar de um Orto do Esposo.

É nessa época (séculos XIII e XIV) que nasce o livro em língua 
vulgar, escrito, às vezes, pelo mesmo “leitor-consumidor”. 
Embora não faltem leitores cultos na cultura oficial, o livro 
em língua vulgar circula sobretudo entre uma “burguesia” de 
mercadores e artesãos com maior ou menor grau de alfabe-
tização, mas que ignoravam o latim. (CAVALLO; CHARTIER, 
2002, p. 23)

Não esqueçamos também que o autor do Orto era um monge 
cisterciense e, como tal, deveria seguir alguns preceitos básicos ou de 
época que sua Ordem monástica resolvesse ditar. Assim, no Orto do 
Esposo não está descartada para nós a função – já internalizada pelo 
seu autor? – de filtro ideológico e transmissor de cultura legitimada.

Um outro fenômeno diferente que deve ser assinalado no que se 
refere à difusão e à utilização do livro na época escolástica é o 
papel representado neste nível pelas diversas ordens religiosas. 
Por seu intermédio, a importância do livro vai desenvolver-se 
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e o da seleção das obras que devem ser lidas. A difusão de certos 
textos será incentivada, enquanto as autoridades eclesiásticas 
acharão que outros são perigosos para serem colocados ao 
alcance de todos. (HAMESSE, 2002, p. 126)

Pensando sobre mais essa questão, e fazendo uma ponte entre 
ela e o fato gerador principal – pelo menos segundo o autor do Orto 
em seu próprio prólogo –, o pedido da “irmã” e companheira da casa 
divinal e humanal, vem-nos à mente uma teoria que, se não pode ser 
desenvolvida à exaustão nestas páginas, achamos que pelo menos 
merece ser levantada: os porquês da encomenda pela “irmã” ao 
alcobacense. Pensamos primeiramente na possibilidade de a monja 
estar ligada, de algum modo, às escolas monacais portuguesas. Como 
seria muito improvável que uma mulher estivesse à frente de maiores 
responsabilidades, por exemplo, de administração dos Estudos Gerais 
de Lisboa – ou mesmo outro mosteiro em que funcionassem essas 
escolas clericais –,18 mudamos o direcionamento da argumentação 
para uma influência recebida de pelo menos duas monjas cujas ativi-
dades culturais mostraram-se, para o seu tempo, de uma vanguarda 
e ousadia muito grandes: do século X, Rosvita de Gandershein, e, do 
século XII, Hildegarda de Bingen.

Rosvita, ou Helena Von Rossow (935? – 1000?) (SCHEID, [2006]), 
viveu como monja beneditina no mosteiro autônomo de Gandershein, 
na Alemanha, cuja produção cultural e influência política e religiosa 
eram consideráveis. Como o autor do Orto em Alcobaça mais tar-
de, Rosvita, em Gandershein, tinha acesso a uma biblioteca vasta, 
principalmente no que se refere às obras clássicas da Antiguidade 
greco-romana, e pôde desenvolver sua obra de teatro doutrinário-
moralizante baseada nos textos de Terêncio.

Hildegarda de Bingen (1098 – 1179) foi uma monja de muita erudi-
ção e de uma produção científico-cultural de grande expressão. Tanto 
no campo religioso quanto no laico, escreveu tratados filosóficos, teo-
lógicos, de botânica, medicina, ciências naturais, obras devocionais, 
músicas e hinos religiosos, entre outros. Como Rosvita, Hildegarda 
também fazia parte da ordem beneditina e chegou a ser abadessa do 
convento de São Ruperto (INVERNIZZI, 2005, p. 129), fundado por ela. 
Entre suas obras encontra-se uma grande coleção de epístolas nas 
quais combate de forma arraigada a hierarquia predominantemente 
masculina dentro da Igreja e da sociedade como um todo.19 
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O que há de comum, primeiramente, entre Rosvita e Hildegarda? 
Monjas que, por iniciativa própria, desenvolveram atividades culturais 
voltadas a uma exaltação dos valores cristãos e o fizeram através de 
muita erudição advinda das bibliotecas de seus respectivos mosteiros 
beneditinos, e ambas acabaram por, criando-a ou acessando-a, deixar 
uma obra de caráter enciclopédico com vistas doutrinárias, não sem, 
em maior ou menor grau, sofrer algum tipo de crítica da Igreja que, 
no entanto, não lhes infligira maiores perseguições ou censuras – o 
conteúdo de suas obras não se caracterizava como heresia, embora, 
socialmente, fossem alvo de críticas.20

E o que, aproximadamente dois séculos e meio depois, a “irmã” 
do monge alcobacense mostra ter em comum com essas duas impor-
tantes personagens monásticas? Que tenhamos provas, somente, a 
princípio, um interesse cultural grandioso dado o testemunho do autor 
do Orto em seu prólogo: 

[...] que me rogaste muytas uezes que te fezesse em [li]ngua-
gem hũũ liuro dos fectos [ant]ygos e das façanhas dos no[bres 
barõees] e das cousas marauilh[osas] do mũdo e das propie-
dades das [animal]ias, pera leeres e tomares [espaço] e solaz 
ẽnos dias en que te [cõuem] cessar dos trabalhos corpo[raees. 
(MALER, 1956a, v. 1, p. 1)

E quando evocamos Rosvita e Hildegarda, na verdade estamos 
construindo exatamente esse paralelo: o do não isolamento cultural 
de centros monásticos femininos e, até mesmo, de produção cultural 
influente de certas monjas em suas respectivas épocas e Ordens. Par-
tindo dessa questão, levantamos outra: não seria o prólogo do Orto 
uma grande homenagem, um grande resgate de influências ou eviden-
ciação de determinado fato, em forma de prosa metafórica?21 Seria a 
“irmã”, então, na verdade, uma metonímia de uma atividade cultural 
feminina monástica? Estariam, assim, justificadas as expressões "da 
casa divinal” – do ambiente monástico – e “da casa humanal” – dois 
indivíduos, irmãos viventes em Cristo.

Para que conheçamos a verdadeira dimensão da erudição e da 
bibliografia de que dispunha o autor do Orto, transcrevemos agora 
uma lista resumida, baseados naquela de Bertil Maler (1964, p. 18 et 
seq.), e por ele organizada da seguinte maneira:
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a) Para o Livro I:
 . Sermo in Cantica (São Bernardo);
 . Aduersus Felicem (Alcuíno).
b) Para o Livro II:
 . De proprietatibus rerum (Bartolomeu Ânglico).
c) Para o Livro III:
 . Diadema monachorum (Esmaragado);
 . Expositio regulae S. Benedicti (Humberto de România).
d) Para o Livro IV:
 . De proprietatibus rerum (Bartolomeu Ânglico);
 . De contemptu mundi I e II (Inocêncio III);
 . De duodecim abusivis saeculi (Inocêncio III);
 . Expositio regulae S. Benedicti (Humberto de România);
 . De consolatione philosophiae (Boécio).

2. BiBliOgrafia utilizada Para a cOmPOSiçãO dOS exempla de 
caráter enciclOPédicO.

a) Para os fatos históricos e medievais:
 . Historiarum adversus paganos libri septem (Orósio);
 . Historia tripartita (Cassiodoro);
 . Mythographi (Cassiodoro);
 . Factorum et dictorum memorabiium libri IX (Valério Máximo);
 . Legenda aurea (Jacobo de Voragine);
 . Chronica pontificum et imperatorum (Martinho de Polônia);
 . Historia scolastica (Pedro Comestor);
 . De vita solitaria (Francisco Petrarca);
 . Expositio regulae B. Agostini (Humberto de Romanis);
 . Chronicon Lemovicense (Anônimo).
b) Para as hagiografias:
 . Legenda aurea (Jacobo de Voragine);
 . Vitae patrum (Jacobo de Voragine).
c) Para as ciências naturais:
 . De proprietatibus rerum (Bartolomeu Ânglico).
d) Para os exempla de caráter moralizante:
 . Tractatus de variis materiis predicabilibus (Stephanus de Bor-

bone);
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 . De dono timoris (Humberto de Romanis);
 . Alphabetum narracionum22 (Arnoldo de Liège);
 . Speculum laicorum (Anônimo);
 . Libro de enxemplos (Anônimo).

3. BiBliOgrafia Para aS citaçõeS de autOreS cláSSicOS.

 . Manipulus florum (Tomás de Hibérnia).

Maler vai citar ainda, em caráter geral, a possibilidade de 
consulta aos livros Noctes Atticae, de Aulo Géllio; De studio legendi, 
de Hugo de São Vítor; Policraticus, de João Saresberiensis; De vita et 
moribus philosophorum, de Burlaeus; Disciplina clericalis, de Petrus 
Alphonsus; Gesta Romanorum e Concordantia Sanctae Scripturae, estes 
dois últimos de autoria anônima.23

É óbvio, pela leitura dos livros e pelas citações claras que nele 
há, que não podemos nos esquecer de mencionar a Bíblia como fonte 
corrente em todo o Orto, e também os grandes personagens cristãos e 
pagãos, aos quais recorre o monge cisterciense: Santo Agostinho, São 
Tomás de Aquino, Sêneca, Santo Ambrósio, Anaxágoras, Santo Antônio 
de Lisboa, Aristóteles, Platão, São Bernardo, Catulo, Júlio César, Cícero, 
São Ciríaco, Constantino (o papa e o imperador), Dâmocles, Demétrio, 
São Dionísio, São Domingos, Santo Estevão, Filêmon, São Francisco, 
São Gregório, Hipócrates, Hugo de São Vitor, Santa Inês, Santo Isidoro, 
São Jerônimo, São João, São Lourenço, Ovídio, São Pedro, Pitágoras, 
Salomão, Sócrates (Salomão e Sócrates como referência) e outros 
que, se deles não aproveitou o autor do Orto os textos, aproveitou 
suas vidas nos exempla.

É preciso, contudo, fazer uma observação importante sobre o 
real valor que o autor do Orto dava a, por exemplo, filósofos pagãos. 
Embora de suas práticas pudessem ser retirados exempla de conduta, 
foi preciso que passassem por um processo de cristianização – ou 
pelo menos pela chave da hermenêutica bíblica – para que não fossem 
confundidos com autoridades cristãs, isto é, o sagrado e o profano 
articulavam-se no Orto com um objetivo comum, mas suas fronteiras 
estavam bem delimitadas.

Em comparação com a filosofia de Aristóteles e Platão, vinca o 
autor a superioridade da sabedoria dos apóstolos, que acima 
de tudo ensinaram a viver sem os rebuscados argumentos dos 
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e numa sabedoria mais alta, porque trilha os caminhos da con-
templação e da santidade. (CALAFATE, 1999, p. 524) 

Fazia questão, portanto, o monge alcobacense, de deixar bas-
tante clara a diferença entre auctoritates: umas eram pagãs, e delas 
podia-se aprender algo a ser corretamente enxergado pelo viés cris-
tão, o que se fazia através das outras, as tradicionais da Igreja, como 
Santo Agostinho.

No entanto, tal como sucedera com a posição de São Bernardo, 
não verificamos neste livro [o Orto do Esposo] um antifilosofis-
mo vincado, mas sim a posição marcante de Santo Agostinho 
ao considerar que toda verdade é cristã e que por isso também 
nos livros dos antigos filósofos se deve distinguir a peçonha e a 
triaga, tomando esta última como cristã, por radicar até então 
os injustos possuidores. (CALAFATE, 1999, p. 524)

Não é o Orto, portanto, uma obra antifilosófica, porque “o mal 
não está em filosofar, mas em filosofar orgulhosamente. O pecado 
não consiste em saber, senão em ter-se nesciamente por sabedor” 
(MARTINS, 1956, p.445).

Algumas das fontes acabaram por imprimir-se mais que outras 
dando ao Orto certos contornos mais contundentes, como é o caso do 
estoicismo e do senequismo. Como as duas escolas têm em comum, em 
linhas gerais, a moral e a virtude como ética, foi um processo quase 
natural sua utilização ideológica na composição do Orto, a exemplo 
das citações de Cícero e Sêneca. Sêneca, aliás, cristianizado, é um dos 
autores cuja filosofia estóica está mais presente no Orto:

O senequismo cristianizado manifesta-se insistentemente 
no desprezo pelos louvores, no não fazer caso das injúrias, 
na consciência da futilidade das dignidades e das honras, e, 
apontando para a virtude da prudência, prefere nesta vida a 
má ventura, por ser ela inevitável, e por saber que “mesqui-
nhez desta vida predispõe ao paraíso” (HE, Liv. IV, Cap. XVI). 
(CALAFATE, 1999, p. 526)

Muitas vezes, o senequismo e o próprio estoicismo, que, em 
última análise, combinaram num terceiro elemento maior que é a es-
pinha dorsal temática do Orto, chegavam a extremos que podem ser 
entendidos não só por sua natureza filosófica original, mas também pela 
mentalidade monástica24 impregnada no scriptorium de Alcobaça.

Livro 1.indb   84 12/5/2009   18:57:06



A
nt

on
io

 M
ar

co
s 

G
on

ça
lv

es
 P

im
en

te
l

85

O desapego do mundo chega ao elogio da infelicidade terrena, 
e à afirmação do maior valor da doença corporal sobre a saúde, 
surgindo muitas vezes a saúde como ocasião para o pecado e 
para os desmandos da vida, em “desvairadas folganças”, que 
ao enfermo não são dadas e por que isso melhor cuida dos 
bens do espírito. São assim desprezíveis a beleza e a saúde do 
corpo, não só porque o vigor passa depressa, mas sobretudo 
porque a fortaleza do corpo se faz muitas vezes acompanhar 
da fraqueza da alma. [...] Para o ascético monge, a alma é o 
irmão sábio do corpo, que sempre se assume como o tonto, 
radicando os males do mundo em o sábio consentir nas 
vontades do tonto, levando-o a um trágico fim. (CALAFATE, 
1999, p. 523)

Não é à toa que os temas mais recorrentes do Orto, especialmen-
te no Livro IV, estejam diretamente ligados à morte, à roda da fortuna, 
à transitoriedade das coisas terrenas, à ignorância e afins.

Por fim, destacamos uma citação de Vauchez que caracteriza 
muito bem a utilização de fontes históricas no processo de criação 
do Orto. Muito mais do que mera explicitação temporal e apologia a 
figuras históricas (fossem santos, reis ou imperadores os personagens 
destacados), o exemplum histórico serve como a prefiguração de que 
se vale a hermenêutica bíblica para ser operacionalizada,25 que Lafont 
vai denominar de “analogia messiânica”.26

Para conhecer a história dos séculos XI e XII, as principais 
fontes narrativas de que dispõe o historiador são as crônicas 
monásticas; seu número e sua importância provam o interesse 
pronunciado dos cenobitas pelo desenrolar dos aconteci-
mentos. Mas a abundância dessa produção não se explica 
somente pelo desejo de arrancar o passado do esquecimento 
e dele tirar lições. Ela se deve também à preocupação que 
os religiosos tiveram de discernir como a obra da salvação, 
inaugurada pela Encarnação, se inscrevia na trama do tempo. 
(VAUCHEZ, 1995, p. 55)

Não há, portanto, concluindo nosso item, utilização aleatória de 
nenhuma temática desligada de uma funcionalidade própria no Orto 
do Esposo. Tudo dentro da obra serve a um propósito muito claro, que 
é o propósito maior da cristandade – e nesse sentido insistimos na 
qualificação do Orto como um documento muito característico de sua 
época: a operação hermenêutica pela prefiguração de Cristo visando 
à salvação da alma.
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baixa Idade Média

Para a elaboração do Orto, foi preciso que muitos fatores 
concorressem para que o objetivo final fosse alcançado, como em 
qualquer outra obra humana – e aqui examinamos um do campo lite-
rário. Se estamos falando das últimas duas décadas do século XIV, é 
presumível que a mentalidade da época bem como a infra-estrutura 
física disponível estivessem diretamente ligadas à produção do Orto 
do Esposo. A mentalidade com a qual conviveu o monge alcobacense 
autor do Orto está explicitada – pelo menos nos esforçamos nesse 
sentido – ao longo de todo este trabalho, especificando-se cada um de 
seus aspectos em capítulos determinados. E, embora alguns desses 
aspectos sejam desenvolvidos ainda neste tópico, gostaríamos de 
nos estender um pouco mais num fator que contribuiu decisivamente 
para a configuração do Orto como tal, talvez muito mais até do que 
qualquer outro: a biblioteca do mosteiro de Alcobaça.

A tradição nos garante imagens consagradas da importância das 
bibliotecas dos mosteiros medievais: preservação do conhecimento, 
erudição, grandes centros de estudo e criação literário-filosófica, etc. 
Uma das características mais interessantes e peculiares do Orto do 
Esposo é justamente o fato de ele ser uma conseqüência, e ao mesmo 
tempo uma prova, da grandiosidade dos conhecimentos depositados 
nessas bibliotecas e do dinamismo cultural que elas possuíam:

Vinham códices de longes terras, sobretudo da França, 
das Ilhas Britânicas e da Espanha – uns trazidos pelos 
estudantes que, segundo os estatutos da Ordem, iam estu-
dar a Paris, outros levados para o mosteiro pelos monges 
peregrinos que percorriam a Europa, outros, finalmente, 
comprados pelos abades e seus companheiros, quando 
iam a Roma ou às grandes reuniões da Ordem, para além 
dos Pireneus. (MARTINS, 1950b, p. 12-13)27

Imaginamos se o senso comum de um scriptorium monacal 
calmo, sossegado, adequado às condições necessárias à atividade 
dos copistas, não estaria, pelo menos em Alcobaça, de alguma for-
ma equivocado. Com toda essa atividade, é possível que o mosteiro 
fervilhasse de atividades no scriptorium e que em algum momento o 
autor anônimo do Orto tivesse se desconcentrado de seu trabalho. De 
qualquer maneira, como diz Martins, “[...] foram estes monges que 
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criaram, com perseverança e amor tenaz, a mais vasta biblioteca da 
nossa Idade-Média, que o séc. XIX roubou e mutilou e o séc. XX pouco 
melhor tem aproveitado”. (1950, p. 14)

Sobre o acervo da biblioteca do mosteiro de Alcobaça, Maler 
observa o seguinte:

É, pois, evidente que o nosso compilador anônimo teve ao seu 
dispor uma biblioteca bastante rica e variada, composta pelo 
menos de algumas das obras mais necessárias para uma orien-
tação na cultura daquela época. Havia nesta biblioteca livros 
sobre a história da Antiguidade e dos tempos coetâneos, havia 
ali vários tratados de caráter religioso, estudos de filosofia e 
ciências naturais, colecções de anedotas e lendas piadosas, 
florilégios de autoridades clássicas e patrísticas, etc. [...].
Pôde também e sem dificuldade dar à sua obra um conteúdo 
mais digno a seu parecer, misturando o profano com o espiri-
tual[...]. (MALER, 1964, v. 3, p. 21)

Saraiva também faz importantes observações sobre o acervo 
alcobacense:

A maior parte dos códices de Alcobaça são copiados em 
latim e alguns são cópias de traduções. O fundo mais 
antigo e mais importante da biblioteca é constituído 
pela literatura patrística. Santo Agostinho é o autor que 
possui maior número de obras e de exemplares; segue-se 
São Gregório Magno. A alguma distância, Orígenes,28 São 
Jerônimo e Santo Ambrósio incluem-se neste grupo.
Outro grupo importante é constituído por místicos, entre os 
quais sobressai o próprio São Bernardo e, a par dele, os “vitori-
nos”, místicos formados na Abadia de São Vitor, com numerosos 
códices, e Ricardo de São Vitor.
Não faltam, como é de se esperar, as glosas, catenas, dicioná-
rios bíblicos e outras obras deste tipo, pelas quais os monges 
aprendiam a interpretar e a explicar a Escritura. [...].
Quase não há vestígios na livraria de Alcobaça dos poetas 
e prosadores profanos da antiguidade e da Idade Média; e 
são raras as obras de história. De uma maneira geral, pode 
afirmar-se que a patrística, representada principalmente 
por Santo Agostinho, e os livros de “contemplação”, como 
o Pseudobernardo, eram o alimento dos monges.29

A maior parte dos códices de Alcobaça são latinos; mas 
encontram-se lá também várias traduções portuguesas 
dos séculos XIV e, sobretudo, XV, entre elas da Vita Christi, 
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que parece, originais portugueses, pelo menos o Horto 
do Esposo, traduzido na primeira metade do século XV.30 
(SARAIVA, 1993, p. 108-109)

Fazem parte também de todo o conjunto das condições de 
produção em literatura os elementos que acabam por constituir 
a mentalidade da qual falamos acima, e eles são, notadamente, as 
condições históricas vigentes (economia, política, geografia, socie-
dade, etc.). O Portugal das duas últimas décadas do século XIV, sob 
o reinado do Mestre de Avis, convivia com condições propícias ao 
desenvolvimento de uma já existente classe burguesa, acompanhada 
de sólida modernização urbana, tecnológica e social, e saía de uma 
não muito distante situação de domínio muçulmano e hegemonia 
senhorial agrária. Esse iminente aparecimento de uma nova ordem 
econômica, política e social que ameaçava uma pacata sociedade 
rural, e com ele todos os novos vícios e males terrenos dos quais a 
alma do fiel contrito deveria afastar-se, está presente no Orto do Es-
poso e sobre eles fala todo o seu Livro IV. O Orto, entretanto, embora 
visse de dentro do scriptorium onde era produzido toda a agitação 
social que acontecia do lado de fora, não foi vítima, por exemplo, 
de uma dessas novidades sociais: as corporações de ofício para a 
escrita. Dizem Saraiva e Lopes:

Mais tarde, constituem-se corporações de escribas profissio-
nais, principalmente à volta das Universidades. Este processo de 
reprodução dá causa a variantes e interpretações de manuscrito 
para manuscrito, segundo um processo até certo ponto compa-
rável ao da reprodução por via oral. Desta forma, alguns textos 
em que entraram muitas mãos acabam por poder considerar-se 
de autoria colectiva. (SARAIVA; LOPES, 1975, p. 35)

Entretanto, o oposto pode ter-se dado de forma pontual: as 
novas atividades sociais podem ter sido objeto de uma hermenêu-
tica bíblica principalmente através do seu sentido tropológico. Se 
o Orto do Esposo não fora, possivelmente, “adaptado” a uma nova 
realidade de escrita, essa nova realidade, bem como toda a gama de 
novas realidades sociais podem ter-se adaptado à tropologia bíblica, 
não só como alvo de críticas e reprovação pelo autor do Orto, mas 
também como práticas sociais “autorizadas” pela moralidade do 
Orto, desde que cumprissem à risca suas orientações espirituais, 
conforme diz Le Goff:

Livro 1.indb   88 12/5/2009   18:57:06



A
nt

on
io

 M
ar

co
s 

G
on

ça
lv

es
 P

im
en

te
l

89

Voltamos a encontrar na religiosidade dos intelectuais aquela 
tendência da espiritualidade para, a partir do século XIII, se ins-
crever nos quadros profissionais da sociedade, definidos pelo 
mundo urbano. A moral profissional torna-se um dos sectores 
privilegiados da religião. Os manuais de confessores, interes-
sados em se adaptarem às actividades específicas dos grupos 
sociais, regulamentam a confissão e a penitência segundo as 
categorias profissionais, classificam e definem os pecados dos 
camponeses, dos mercadores, dos artesãos, dos juízes, etc... 
Dedicam uma atenção especial aos pecados dos intelectuais, 
dos universitários. (LE GOFF, 1987, p. 99)

Le Goff está falando de uma época e lugar posteriores e distantes, 
respectivamente, à produção do Orto – França e Itália do século XV. 
Mas a descrição de Le Goff acaba mostrando que não se trata de um 
lapso temático-doutrinário-espiritual, e sim de uma conseqüência da 
hermenêutica bíblica que, aliás, não era exclusividade do mosteiro de 
Alcobaça. Não tratam os exempla do Orto, afinal, das vaidades do mun-
do? Das vaidades de intelectuais, avarentos, preguiçosos, orgulhosos, 
etc.? Não diríamos – e nem poderíamos – deduzir que o Orto do Esposo 
tivesse tido uma tradução francesa ou italiana, por exemplo, mas não 
podemos ignorar esta inserção na sociedade medieval pós-produção 
do Orto. O Orto do Esposo como obra místico-urbano-vanguardista?

Encontrar um parâmetro para uma classificação de gênero li-
terário para o Orto do Esposo não é tarefa muito fácil, principalmente 
quando conseguimos escapar da tentação do rótulo fácil de literatura 
em prosa doutrinário-cristã-exemplar.31 Abandonar uma tipologia fácil 
é sinônimo de tentar encontrar, na miscelânea textual do Orto (hagio-
grafias, história natural e das civilizações, enciclopedismo, herme-
nêutica, exemplaridade e até mesmo a poética mística do Cântico dos 
Cânticos) – e não se conseguir com exatidão –, um locus literário para 
a obra. Há, naturalmente, alguns estudos prévios que nos permitem 
alguns direcionamentos diante da questão, e, embora prefiramos não 
enveredar, como escolha, por nenhum deles, consideraremos todos. 
Afinal, em se tratando de estudos acadêmicos de literatura medieval, 
é prudente que nos utilizemos de um grande elemento retórico da 
época: a auctoritas.

Teresa Amado, a respeito do trabalho textual medieval e da 
questão do gênero literário, merece destaque em seus estudos. Con-
cordamos com ela em relação à complexidade da categorização dos 
textos medievais:
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textos ou de discursos que se encontram mencionados em tex-
tos medievais portugueses. Darei a este termo uma capacidade 
semântica alargada, sem me restringir aos grandes conjuntos 
cujos contornos derivam de afinidades que se situam a níveis 
muito mais gerais e comportam por isso um mais alto grau 
de complexidade e heterogeneidade, e considerarei também 
categorias formais, retóricas e de conteúdo que lhes são inter-
nas. Não são muitas, mesmo assim, as designações que se lhes 
referem. (AMADO, 1997, p.10)

Para Amado, a dificuldade de se categorizar os textos medievais 
tem raízes na própria característica deste tipo de literatura e na forma 
e quantidade com que foi produzida:

A questão dos gêneros é um dos melhores campos de obser-
vação para o fenômeno que consiste em, quando se trata de 
literatura da Idade Média, a exigüidade numérica de espécies e 
a sua, pelo menos aparente, simplicidade serem neutralizadas 
pelo inesgotável aparecimento de obstáculos às operações 
hermenêutica e crítica criados pela dificuldade de acesso aos 
contextos literários e extraliterários. Se isto é verdade para as 
literaturas do ocidente europeu em geral, é-o sem dúvida com 
uma particular acuidade para o corpus português, de todos o 
mais diminuto. (AMADO, 1997, p. 12)

O Orto do Esposo, como veremos durante este trabalho, além 
dos vários antagonismos e complexidades literárias que o constituem 
– e todos eles em perfeita harmonia – tem, portanto, mais um. Mesmo 
fazendo parte de um corpus “exíguo” de textos medievo-portugueses 
em prosa – num aspecto geral – dentro de uma característica que 
lhe é mais específica, a de prosa doutrinário-cristã-exemplar, acaba 
por fazer parte de um outro corpus nuclear, um subgrupo literário, se 
podemos chamar assim, de uma identidade muito própria, haja vista 
algumas obras-irmãs que foram produzidas à sua época em diversas 
partes da Europa, como o Bosco Deleitoso, o Vergel da Consolação, o 
Castelo Perigoso, a História de Barlaão e Josafá, a Visão do Túngulo, 
Viagens ao Paraíso Terreal, O Livro de José de Arimatéia, a versão por-
tuguesa do Vita Christi, a Regra dos Monges, o Livro da Vida Solitária, 
o Espelho da Cruz, os Solilóquios e as Meditações do Pseudo-Agostinho, 
o Livro do Desprezo do Mundo, a Corte Imperial,32 o Diálogo de Robim 
e o Teólogo, o Livro da Montaria e outros tantos.33
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E é a própria Amado quem nos vai dar o referencial para essa 
exceção:

[...] a maior parte dos textos da Idade Média que nos chegaram 
apresentam-se como uma espécie de acontecimentos inespera-
dos, criações isoladas, por vezes inteiramente originais, outras 
a partir de originais estrangeiros, de tal modo que só raramente 
um gênero está representado por mais de um exemplar. Fazem 
excepção neste panorama os textos de tema e intenção religiosa – 
livros de milagres e vidas de santos – aos quais a própria urgência 
dos efeitos que se procuram alcançar com a sua leitura favorece à 
multiplicação, para além de características intrínsecas como o en-
redo tipificado e a simplificação da linguagem. [...] A não ser assim, 
e embora de algum modo haja sempre uma referência genérica 
mais ou menos longínqua que serve de limite teórico à surpresa, 
a relação do texto com o gênero manifesta-se sobretudo através 
do metatexto que ele mesmo inclui. (AMADO, 1997, p. 13)

E não podemos deixar de lembrar, confirmando as palavras de 
Amado em relação ao Orto do Esposo, que, logo no prólogo do livro, 
o autor demonstra, de fato, sua preocupação com o alcance imediato 
de sua mensagem para o maior número de leitores/ouvintes possível, 
principalmente para aqueles de condições socioculturais mais sim-
ples. E onde se configura, portanto, literariamente, essa preocupação? 
Na forma de exemplaridade com que é escrito, uma exemplaridade 
com que a Idade Média vai conviver na tentativa de utilizá-la como 
instrumento didático. 

Podemos concluir, então, que a produção doutrinária medieval 
portuguesa, mesmo tendo acontecido em um ambiente de relativa 
exigüidade num contexto literário mais geral da época, é exceção e, 
como tal, pela sua própria característica, talvez possa receber um 
rótulo que facilite o trabalho dos estudiosos da área: o de literatura 
doutrinário-cristã-exemplar medieval – baseados na noção de catego-
rização via metatexto de Amado –, como vimos no início deste item. 
É apenas um critério com base na quantidade de textos afins ao Orto, 
mas cremo-lo relevante.

A questão problemática do gênero no Orto não passou desper-
cebida por Margarida Madureira, que em um de seus estudos sobre o 
tema contribuiu de forma importante com as seguintes linhas:

Concebido como compilação e comentário de textos de natureza 
diversa, com uma clara intenção moral e edificante, o Orto do 
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tificação de constantes estruturais e temáticas, cujo sentido 
apenas se evidencia à luz das funções pragmáticas que o texto 
se propõe realizar. (MADUREIRA, 1997, p. 249)

A argumentação de Madureira baseia-se nos dois espaços lite-
rários que o autor anônimo utilizou para escrever sua obra: o espaço 
das ciências naturais e das coisas do mundo, e o espaço do sagrado, 
as Santas Escrituras. De fato, essa dialética vai perpassar toda a obra 
alcobacense, e sua origem está explicada no prólogo do Orto:

Eu, muy pecador e nõ digno de todo bẽ, (es)creuy este liuro pera 
proueito e spi(ri)tual dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de 
Jhesu Christo, e spicialmẽte pera prazer e consolaçõ da alma 
de ty, minha jrmãã e compan(h)eyra da c(asa) diuinal e hũanal, 
que me rogaste muytas uezes que te fezesse em (li)nguagem hũũ 
liuro dos fectos (ant)ygos e das façanhas dos no(bres barõees) 
e das cousas marauilh(osas) do mũdo e das propiedades das 
(animal)ias, pera leeres e tomares (espaço) e solaz ẽnos dias 
en que te (cõuem) cessar dos trabalhos corpo(raees). Mays, 
segundo diz o bẽẽto (Sancto A)gustinho, tal escriptura como 
(esta que) me tu demãdas nõ ha por (arras o) Spiritu Sancto 
nem pode fazer o teu (spiritu cõ)trito, c(a), como quer que os 
(liuros d)as sciencias segraaes (alomeam o) ẽtendimẽto, pero 
non acendem a uõõtade pera o amor de Deus. Mais, segundo diz 
Sancto Ysidro, a(s) Sanctas Escripturas emsinã o entendimẽto 
da mẽte e da alma do homẽ e tiran-no das uaydades do mũdo e 
reduzẽ-no ao amor do Senhor Deus, onde diz Sam Jheronimo 
que aquelle que nõ sabe a(s) sanctas leteras, este tal nõ sabe 
leteras. (MALER, 1956a, v. 1, p. 1)

Aqui está a origem da controvérsia, se podemos utilizar essa 
expressão, da categorização do Orto do Esposo enquanto gênero 
literário. Se entendemos que há uma vertente, originada pelo pedido 
ao autor de sua “irmãã e compan(h)eyra da c(asa) diuinal e hũanal”, 
para a elaboração de um grande compêndio das coisas do mundo, e 
se assim só fosse feito, então seria fácil entender o Orto como uma 
obra puramente enciclopédica e, nesse sentido, já estaria ali desen-
volvendo um humanismo renascentista que começa a se mostrar no 
cenário cultural europeu. No entanto, não foi isso o que aconteceu. 
O autor preferiu dar ao pedido de sua “irmã” um outro sentido, um 
pelo qual Deus pudesse ser glorificado em nome de Jesus Cristo, e, 
através deste último, pudesse o homem ser salvo, se conseguisse ler, 
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por aquelas ciências naturais, a palavra de Deus. E aí está a herme-
nêutica que atribui ao Orto do Esposo um provável gênero narrativo 
doutrinário, construído mediante a exemplaridade. A narrativa talvez 
não fosse possível se o Orto originalmente tivesse sido escrito como 
uma grande enciclopédia, mas tornou-se necessária quando, por causa 
da hermenêutica, a retórica precisou apresentar-se por escrito. Foi, 
portanto, a exemplaridade retórica e narrativa que definiu – ao menos 
para nós – o gênero literário do Orto do Esposo.

Percebemos que há uma certa concordância quanto à questão 
da dificuldade, ou pelo menos da heterogeneidade, da organização dos 
gêneros medievais. Segismundo Spina tece algumas conclusões impor-
tantes sobre o tema que vão ao encontro do que já foi exposto.

O ingresso na cultura medieval, em especial, a literária, não 
se faz sem pagarmos um pesado tributo; a compreensão dos 
valores dessa época exige do estudioso uma perspectiva ecu-
mênica, pois as grandes criações do espírito medieval – na arte, 
na literatura, na filosofia – são frutos de uma coletividade que 
ultrapassa fronteiras nacionais. (SPINA, 1997, p. 12)

Esse ecumenismo é marca registrada do Orto do Esposo. Embora 
regido por um claro objetivo maior – a doutrina da fé cristã e sua apli-
cação na vida cotidiana – serviu-se seu autor de um grande apanhado 
temático, ainda que, literariamente, tenha optado por caminhar numa 
única direção: a exemplaridade. Exemplaridade esta que tem, como 
característica própria, a faculdade inerente de ter a ela adaptado o 
vasto leque temático presente no Orto.

O que chamamos de temática perpassa, naturalmente, por todo 
o quadro sócio-político-histórico-cultural que vinha se construindo 
desde a Alta Idade Média e que deixou raízes que se desenvolveram na 
Baixa Idade Média, época de elaboração do Orto. E não só a temática 
é herança de oralidade da Baixa Idade Média, como a forma por que 
foi organizada – a exemplaridade via auctoritates – também tem raízes 
de mentalidades anteriores, embora de uma fase de transição entre 
os dois grandes momentos medievais: a escolástica.

O livro, daí em diante, torna-se a fonte de onde se chega ao saber 
ou aos saberes: não é mais o depositário de um conhecimento 
a ser ruminado ou a ser simplesmente conservado. Fracionada 
pelos complicados dispositivos da página escrita, a leitura não 
implica mais a totalidade do texto; é agora limitada a seções 
particulares. A uma leitura total, concentrada, repetitiva de 
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uma imensa multiplicação de textos e pela demanda de saber, 
mesmo se fragmentário. (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 22)

Assim é que o Orto do Esposo vai construir-se em capítulos e, 
dentro deles, com exempla. É a quantidade do saber fragmentado – as 
citações das auctoritates – que vai, pelo menos no plano da arquitetura 
literária, caracterizar o Orto. 

Como dissemos, por sua própria natureza, a exemplaridade 
consegue abarcar quaisquer eventos que seu autor deseje utilizar para 
fazer funcionar sua hermenêutica. Algumas particularidades desse 
cenário europeu à época são mostradas por Spina:

As grandes criações do espírito atendem muito de perto às 
paulatinas conquistas do homem medieval: os progressos 
técnicos, a vida comercial, o desenvolvimento urbano e 
conseqüentemente o prestígio cada vez mais crescente da 
classe burguesa; a presença esmagadora da Igreja – às vezes 
positiva (impondo orientações no comportamento do ho-
mem medieval), outras vezes negativa (deixando florescer 
as heresias ou enfraquecendo a sua autoridade pelo cisma 
e pela especulação escolástica puramente retoricista) –, são 
fatores determinantes das criações e da evolução das formas 
literárias. (SPINA, 1997, p. 13)

O maior dos quatro livros do Orto do Esposo, o Livro IV, es-
pelha exatamente todo esse avanço cultural, esse desenvolvimento 
rápido e definitivo de uma nova classe social e com ela novas for-
mas de relacionamento produtivo: o capital e o trabalho. E esses 
elementos presentificam-se como antagonistas da vida ascética e 
simples pela qual o autor do Orto crê que o homem medieval será 
salvo. Por essa razão acreditamos também que o Livro IV seja o 
maior dos quatro, por ser também maior a preocupação do monge 
alcobacense em combater um mal – assim ele julgava – que se mos-
trava inevitável.

Spina descreve em seu trabalho a contribuição para a formação 
heterogênea do gênero literário medieval que achamos oportuno 
transcrever aqui, não apenas por se tratar de uma clara definição do 
que seja o Orto do Esposo enquanto criação literária – ainda que Spina 
não o faça nominalmente –, mas também porque abrange toda uma 
potencialidade de elaboração da exemplaridade medieval, especial-
mente a utilizada no Orto:
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Uma classificação sinótica dos gêneros literários da Idade Média 
será sempre uma tentativa. Dificuldades de toda espécie impe-
dem qualquer desejo de arrumação das formas literárias que 
sucederam à Baixa Latinidade e anteciparam o renascimento: 
fatores históricos, genéticos, sociológicos, políticos, econômi-
cos interferem de tal forma na atividade literária medieval, que 
se torna inviável uma visão sumária e nítida da formação, da 
elaboração, da diversidade e da difusão da matéria literária, 
nesse longo e agitado lapso de dez séculos. A estrutura social, 
a influência permanente da Igreja, os sucessivos fluxos migrató-
rios e invasores (germânicos, húngaros, irlandeses e árabes), de 
altas e complexíssimas conseqüências culturais; a organização 
política feudal, o fenômeno ecumênico das Cruzadas e a conse-
qüente contribuição das formas culturais do Oriente (asiática e 
bizantina); as heterodoxias religiosas e, como substrato disso 
tudo, a permanência dos resíduos culturais da Antiguidade 
Clássica atenuada e descaracterizada pela Igreja34 constituem 
o pano de fundo de um longo período em que os povos anseiam 
pela sua unidade política na definição das nacionalidades, e em 
que os falares românicos procuram superar o latim como instru-
mento de comunicação oral e escrita. Na diversidade e riqueza 
das formas literárias criadas e reelaboradas pela Idade Média 
durante esse milênio, o próprio conceito de estilo literário não 
pode ser estabelecido com clareza. (SPINA, 1997, p. 15-16)

Ficamos, portanto, diante de um vitral cujas peças irradiam cada 
uma, uma cor, originadas pelos mesmos raios de sol e projetadas no 
mesmo piso da catedral, e que terá sua unidade visualizada unicamente 
se nos esforçarmos por vê-la de cima, do púlpito, caso contrário, cor-
remos o risco de nos perdermos na miscelânea de cores que compõem 
o todo. Mas é preciso também que entendamos que certas condições 
de produção da Baixa Idade Média não estão isoladas em sua época, e 
estão repletas de substratos culturais da Alta Idade Média. Como diz 
Spina acerca das condições de produção desta segunda fase da Idade 
Média, “[...] estamos diante de uma literatura latina, monacal, de inten-
ções predominantemente didáticas e apologéticas, obra de copistas” 
(SPINA, 1997, p. 18). Então não é o caso de nos deixarmos tentar por 
uma tradição que coloca os monges medievais como copistas de obras 
clássicas apenas por uma questão de “dar nomes aos bois na Idade 
Média”. O monge alcobacense, ao escrever o Orto do Esposo, estava 
perpetuando uma prática antiga dentro de seu cenário monacal, e que 
passaria apenas por tradição não fosse o detalhe de ter incorporado 
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da hermenêutica bíblica, já antiga, é passível de historicização pelo 
autor que vai utilizá-la.

É essa apropriação do cenário específico da Baixa Idade Média 
sobre os resíduos do período anterior que tornam aquele, em termos 
de literatura, um pouco mais fácil de se organizar ao nível literário. 
Diz ainda Spina:

Mais definida – no sentido em que uma literatura profana se 
distancia cada vez mais da produção litúrgica – e mais literá-
ria – na medida em que as intenções estéticas são evidentes 
–, a literatura da Baixa Idade Média apresenta caracteres mais 
precisos, e como tal se torna mais suscetível de uma visão de 
conjunto e de uma classificação dentro dos quadros estilísticos. 
(1997, p. 19)

É dentro dessa “menor dificuldade” que Spina sugere uma 
divisão de gêneros para a literatura da Baixa Idade Média em três 
grandes categorias: literatura empenhada; literatura semi-empenhada; 
literatura de ficção.35 Segundo a classificação de Spina, o Orto do Es-
poso encaixa-se na definição de literatura empenhada com alguma 
tranqüilidade. Vejamos por quê:

Empenhada, no sentido em que uma intenção pedagógica, didá-
tica, apologética, missionária, edificante, preside à sua elabora-
ção. Referimo-nos àquela literatura de propósitos meramente 
didáticos, representada pelos lapidários (sobre as virtudes 
das pedras preciosas) e pelos bestiários (zoologia alegórica, 
ordinariamente em versos de oito sílabas, cujo protótipo é o 
Physiologus alexandrino do século II); mas sobretudo à literatura 
moral religiosa, vigente e atuante desde os primeiros séculos 
do Cristianismo, cujas formas fundamentais estão representa-
das pelos hinos, pelas hagiografias, pelos poemas sacros, pelo 
drama litúrgico e suas modalidades posteriores: os milagres, os 
mistérios, os autos, as moralidades. (SPINA, 1997, p. 20)

Pensando nos bestiários, nas hagiografias, nos milagres e nas 
moralidades, principalmente, e entendendo que, conjuntamente, o Orto 
do Esposo é uma obra predominantemente religiosa, então, alicerçados 
nos estudos de Spina, podemos afirmar que nossa classificação de 
gênero para o Orto do Esposo é: prosa doutrinária-cristã-exemplar. E 
se tudo isso ainda não for suficiente, agregamos as observações de 
Maler: “o Orto do Esposo é um típico representante do género ascéti-
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co moralizante e caracterizado por uma certa tendência didáctica e 
enciclopédica (MALER, 1964, v. 3, p. 18).

3.4 a Querela de frei HermenegildO de tancOS

A autoria do Orto do Esposo, segundo alguns estudiosos, pode 
não ser totalmente anônima. Um frei Hermenegildo de Tancos apa-
rece em alguns estudos como sendo o suposto autor do compêndio. 
A polêmica está centrada principalmente na obra de Bertil Maler, 
que faz referência à obra Commentariorum de Alcobacensi,36 de frei 
Fortunato de São Boaventura (1778–1844), onde o frade faz algumas 
argumentações sobre a suposta autoria, e na de Mário Martins (1956, 
pp. 423-434), onde frei Fortunato também é citado. Mas é no volume 
3 da obra de Maler que encontramos uma pista mais concreta de que 
o frei Hermenegildo pode ter, respeitando sua memória, aposto seu 
nome como catalogador do códice:37 “É verdade que o ms. A tem colada, 
no princípio, uma folha de data muito posterior onde se nomeia como 
autor um certo monge: Hermenegildo de Tancos.38 Mas, como diz Fr. 
Fortunato de S. Boaventura, ‘este frey Hermenegildo, se porventura 
existiu,39 foi apenas o copista’”40 (MALER, 1964, v. 3, p. 17).

Há outro indício registrado por Fernandes sobre a existência 
real de Hermenegildo de Tancos:

A um dos manuscritos do Orto do Esposo foi acrescentada, 
em data desconhecida, uma folha que atribui a autoria 
do livro a Frei Hermenegildo de Tancos, do Mosteiro de 
Alcobaça, informação registrada em 1742, na Bibliotheca 
Lusitana de Diogo Barbosa Machado.41 (FERNANDES, 
2001, p. 55)

Pausa para reflexão e algumas suposições: o fato de haver uma 
folha “colada” não nos parece um ato de má fé do pobre frei Herme-
negildo. Não seria muita ingenuidade, principalmente por parte de 
um monge letrado, achar que uma folha colada atribuiria ao manus-
crito uma autoria? Por outro lado, se fizermos um pequeno esforço 
de imaginação, poderíamos explicar a folha colada vinculando-a ao 
sumiço dos manuscritos originais “O” e “X”, ou, pelo menos, um deles. 
Supondo que estes dois manuscritos, digamos, por uma questão de 
tempo, precisaram abandonar Alcobaça rapidamente, é possível que 
o autor tivesse esquecido de, ao final do trabalho, dar-se à graça de 
autografá-lo, e o original hoje perdido estaria para sempre no anoni-
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cuidar de seus afazeres na biblioteca de Alcobaça – que ainda teremos 
o prazer de sobre ela escrever algumas linhas – teria dado com o 
manuscrito e, por que não?, sabia de seu autor: o próprio frei Herme-
negildo de Tancos e, para reparar o erro, teria, naquela cópia, dado 
ao monge polêmico sua devida autoria sobre a obra. A falta de provas 
para essa suposição é diretamente proporcional ao tamanho, por isso 
mesmo, à sua potencialidade factual. Tão potencialmente verdadeira 
é esta hipótese quanto esta outra: no texto da folhinha colada, não 
poderíamos estar lidando com uma figura gramatical, a elipse, que 
estaria ocultando um particípio como “catalogado” ou “indexado”? 
Ou, como disse o frei Fortunato, ele pode ter sido apenas o copista 
daquele manuscrito A, e não o autor do original perdido, seja ele o 
“O” ou o “X”. Certamente uma equipe científica em que estivessem um 
crítico textual, um filólogo e um paleógrafo nos diria se estamos no 
caminho certo. Até lá, exercitemos nosso espírito crítico.

Mas não é só na questão de frei Hermenegildo que Fortunato 
de São Boaventura parece insistir. Para ele, segundo Mário Martins, 
o Orto do Esposo seria não só uma cópia, mas uma cópia de um texto 
similar em outra língua. A crítica que Martins faz ao comentário de 
Boaventura é exatamente a falta de argumentação sobre suas opiniões. 
Não há um aprofundamento metodológico sobre a questão, ficou-se 
na tradição per auctoritas. 

São frisantes as analogias do Orto com outros escritos 
coevos; impressiona, em particular, a semelhança do 
estilo do autor do Orto e do autor, igualmente desconhe-
cido, do Boosco deleitoso, composto na mesma época, 
conquanto publicado apenas no primeiro quartel do 
século XVI. Idêntica é também em ambos a admiração 
pelo De vita solitaria de Francisco Petrarca, tanto que 
chega a levantar-se no espírito a dúvida se não proviriam 
de um mesmo autor as duas obras. Para depreender a 
semelhança, bastará confrontar o que diz o cap. 94, fl. 
46 d, do Boosco, a respeito do papa Celestino, com o que 
vem à fl. 119, do Orto, que se estriba no testemunho de 
Petrarca.42 Quanto à possível identidade de autores, seria 
temerário abalançar-se a afirmações prematuras, mas 
afigura-se desde já tentador e certamente muito instrutivo 
o estudo comparativo das duas obras. (MAGNE, 1956,  
v. 1, p. viii-ix)
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 De nossa parte, por tudo que nossa pesquisa revelou, tendemos 
a crer que toda a polêmica em torno do frei Hermenegildo de Tancos 
não passa mesmo disso: apenas uma polêmica que os autores que se 
dedicaram ao tema já solucionaram. Toda essa questão não é, apesar 
disso, merecedora de exclusão num trabalho que pretende abarcar o 
máximo de informações sobre a obra alcobacense anônima. Contudo, 
se essa polêmica pôde mostrar-se rapidamente explanável, há uma 
outra – e essa foi por nós levantada – que mereceu mais algumas pá-
ginas e considerações, e que passamos agora a desfiar.

3.5 da irmã e cOmPanHeira da caSa divinal e Humanal

Um dos aspectos que aprioristicamente pode passar em branco 
é de o Orto do Esposo, conforme está escrito em seu prólogo, não ser 
apenas uma simples encomenda de uma monja ávida por conheci-
mentos gerais. Vimos acima algumas das hipóteses sobre a questão e 
acreditamos, mesmo sabendo da necessidade de um aprofundamento 
científico maior, que a “irmã” de nosso autor alcobacense anônimo 
seja de fato muito mais que uma simples monja. Ao que já foi exposto 
anteriormente, gostaríamos de acrescentar algumas outras conside-
rações, começando por uma que Bertil Maler desenvolve: 

Poder-se-ia objectar que não se deve tomar literalmente aquela 
asserção do livro lhe ter sido encargado por uma sua irmã. 
Sabendo-se que o plágio era na época do Orto do Esposo um 
procedimento absolutamente natural e espalhadíssimo, não é 
impossível que até a pretensão de que o Orto do Esposo devia 
o seu nascimento à requisição repetida duma “irmãã e compa-
nheyra da casa diuinal e hũanal” pudesse ser tomada pelo autor 
nalguma fonte. Porque sabemos que na livraria dos monges de 
Alcobaça figurava um livro intitulado Castello perigoso, do qual 
existem hoje dois mss. na Bibl. Nacional e Lisboa. Esta obra mís-
tica foi acabada em 1368 (v. Leite de Vasconcellos, Crestomatia 
arcaica, pág. 57) e esteve portanto ao alcance do autor do Orto 
do Esposo, [...]. Poderia ser que a pretensão exposta no prólogo 
do Orto do Esposo de que a obra foi escrita para uma “irmãã e 
companheyra da casa diuinal e hũanal” do autor, [...], não seja 
mais do que um plágio, sem fundo real? Parece-nos difícil crê-lo, 
mas também não temos a possibilidade de refutar tal suspeita. 
(MALER, 1964, v. 3, p. 22)
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mas paredes no labirinto:

Talvez se repetisse um caso semelhante ao de S. Isidoro, que 
escreveu um livro de refutação dos judeus, a pedido da sua 
irmã S. Florentina, monja num mosteiro. E o mesmo podemos 
dizer do seu irmão, S. Leandro de Sevilha († 600), que escreveu 
um opúsculo De institutione virginum et de contemptu mundi ad 
sororem Florentinam. (MARTINS, 1956, p. 433)

Fernandes atenta para uma possibilidade até de parentesco e 
faz relações com outros casos relatados:

A familiaridade do tratamento que o monge lhe dispensa 
pode ser indício de que, para além dos laços espirituais, 
unia-os também algum parentesco sangüíneo; de qual-
quer forma, trata-se possivelmente de uma monja com 
quem o autor mantinha correspondência assídua.43 (FER-
NANDES, 2001, p. 73)

A questão pode ser ainda mais complexa. O termo “irmã” pode 
estar ligado à “esposa”, o que levaria nosso autor anônimo à condi-
ção de viúvo ou descasado. Concluímos essa outra possibilidade em 
Vauchez:

Mais ainda, expandiu-se no século XI, entre os fiéis, o costume 
de solicitar o hábito religioso por ocasião de uma doença gra-
ve. O cronista monástico Orderic Vital nos dá o belo exemplo 
de Ansolde de Maule, ex-companheiro de armas de Robert 
Guiscard. Depois de 50 anos de cavalaria, sentindo chegar a 
morte, dirigiu-se à sua mulher nestes termos: “Graciosa irmã e 
amável esposa Odeline: durante mais de 20 anos, a graça divina 
nos permitiu viver um com o outro. Eis que chego ao meu fim. 
Queira eu ou não, estou indo para a morte. Aceita o meu desejo 
de fazer-me monge, de renunciar às pomposas vestimentas do 
século para revestir o hábito negro do santo pai Bento. Minha 
dama, libera-me, eu te peço, das minhas obrigações conjugais, 
para que, livre do fardo das coisas mundanas, eu mereça a 
honra de receber o hábito e a tonsura monástica”. (VAUCHEZ, 
1995, p. 49)

Se a esposa de Ansolde era sua irmã em Cristo e sua esposa no 
mundo, não é forçoso admitir que a irmã do autor alcobacense fosse 
sua “irmã” da casa divinal e sua “esposa” na casa humanal. Teriam os 
dois se entregado à vida monacal depois de um casamento infeliz ou 
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uma união proibida – ela, em Lorvão; ele, em Alcobaça? E ousaríamos 
ainda uma outra provocação intelectual à qual não pedimos resposta, 
apenas reflexão: sabemos que o autor anônimo explica em seu prólogo 
por que motivo intitulou o livro como Orto do Esposo, o que não deixa 
dúvidas sobre ser este esposo Jesus Cristo. Mas estamos falando de 
um ambiente estritamente hermenêutico, onde se deve chegar a Cristo 
pela leitura do mundo. Ora, por que não se chegar a Cristo – o esposo 
de toda alma e da Igreja – por um esposo mundanal?

A questão – cujas linhas não conseguimos abandonar por 
pensarmos, cada vez mais, consideravelmente importantes dentro 
de um contexto geral de produção do Orto do Esposo – talvez não 
se restrinja ao Portugal dos Trezentos. Encontramos nos estudos de 
Vauchez referências que poderiam justificar o pedido da “irmã” ao 
nosso autor anônimo, implicando, conseqüentemente, uma argumen-
tação – válida como as outras – mais factual no sentido histórico-
literal.44 Nos séculos XII e XIV, a mulher teve papel importante na 
religiosidade européia. Segundo Vauchez, dada uma condição de 
submissão da mulher medieval aos desígnios paternais, maritais 
e, em última esfera, sociais, “entrar na vida religiosa, sob qualquer 
forma, era muitas vezes o único meio de conservar o domínio do 
seu corpo e afirmar a sua liberdade em relação ao grupo familiar” 
(VAUCHEZ, 1995, p. 154).

Essa condição, pela qual passaram Margarida da Hungria (morta 
em 1270), Lutgarde de Tongres (morta em 1246),45 Elisabeth de Spaalbe-
ck (morta em 1316),46 Angela de Foligno,47 Margarida de Cortona (morta 
em 1297) ou Clara de Rimini (morta em 1326 aproximadamente),48 por 
exemplo, acabou por favorecer o surgimento de uma intensa atividade 
cristã feminina dentro do ambiente monacal.

Graças ao desenvolvimento dessa mística feminina, centrada 
na devoção à humanidade de Cristo, uma nova dicotomia 
se instalou no domínio da vida religiosa: para o homem, as 
atividades de espírito, o discurso teológico e a pregação, que 
visavam transmitir o conhecimento das verdades necessárias 
à salvação sob a forma de proposições racionais e inteligentes; 
para a mulher, que os clérigos situavam ao lado da matéria e 
da sensação, a visão e sua difusão através de um imaginário 
espiritual, que fazia do seu corpo um verdadeiro ícone e uma 
“mídia”, no sentido forte desse termo atual. (VAUCHEZ, 1995, 
p. 155)
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parte masculina que detém o conhecimento e está apto a reproduzi-lo 
enquanto discurso doutrinário (exemplo, o Orto do Esposo), e a parte 
feminina é aquela que se nutre desse conhecimento para alcançar sua 
salvação. Por isso justifica-se seu pedido ao autor anônimo do Orto, 
que, dadas as condições como as entendemos acima, pode ter sido 
feito muito mais para uma comunidade inteira de monjas do que para 
apenas uma, o que torna nossa irmã, ao mesmo tempo, uma mensageira 
e uma usuária desse conhecimento legitimado pela face masculina da 
mística cristã dos séculos XIII e XIV.

Mas dissemos acima que todo esse movimento pode ter vindo 
de fora de Portugal e chegado, pelo menos dentro do nosso quadro 
hipotético, às portas de Lorvão. Em Colônia e Paris, por exemplo, a ne-
cessidade de essas monjas “doutrinarem” de forma “viva” passava pela 
necessidade de haver material doutrinário para tal. Equacionando-se 
essa dependência entre texto e prática, diz-nos Vauchez:

Mais grave ainda era o uso que algumas dessas mulheres 
fizeram da língua vulgar,49 única que conheciam e na qual 
suas experiências religiosas podiam se expressar. [...]. Ao 
longo do século XIII, multiplicaram-se em certas regiões 
da cristandade (especialmente nos Países Baixos e no 
mundo germânico), endereçadas às beguinas e ao público 
feminino dos conventos, traduções ou adaptações da Sa-
grada Escritura, assim como de diversos textos litúrgicos e 
hagiográficos. Alguns clérigos, como os que pregavam para 
as beguinas de Paris em 1272–1273, ou Mestre Eckhart em 
Colônia, nos anos 1310, compuseram sermões em língua vul-
gar, versando algumas vezes sobre assuntos complexos e 
delicados, que aquelas que sabiam ler e escrever copiavam 
para meditá-los depois. Enfim, várias mulheres não hesita-
ram em elaborar textos espirituais em médio-neerlandês ou 
em alemão, como a monja cisterciense Beatriz de Nazaré 
(morta em 1268), autora das Sete maneiras de amor, assim 
como as beguinas Hadewijch d’Anvers, que nos deixou 
admiráveis Visões (por volta de 1240), e Mechtilde de Mag-
debourg (morta em 1282/1294), autora da Luz transbordante 
da Deidade. (VAUCHEZ, 1995, p. 157, grifo nosso)

Esta é uma passagem a que atribuímos maior importância para 
esclarecer – ou pelo menos começar a tentar entender – como uma 
única e simples linha de um prólogo de uma grande obra doutrinária, 
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como é o Orto do Esposo, pode representar tantas características 
essenciais de sua produção. Se a prática de escritura para monjas 
era já comum no meio cisterciense, o que nos fica momentaneamente 
impossível de descobrir é o destino desse original que levou consi-
go nossa irmã da casa humanal e divinal quando de seu término no 
scriptorium alcobacense.

Influência de outras monjas? Alegoria de uma tradição 
beneditina?50 Mero recurso estilístico? Plágio? Uma irmã de sangue 
realmente? Uma homenagem a um casamento que terminou em claus-
tro para os cônjuges? A resposta a todas estas perguntas não parece 
realmente fácil, cabendo, portanto, certamente não neste momento, 
um estudo mais aprofundado sobre a terminologia “irmã” na época 
e, sobretudo, dentro dos ambientes monacais portugueses.51 O que 
é importante aqui é mostrar que o prólogo do Orto do Esposo, cuja 
intenção parece-nos bem clara como sendo a de informar as origens e 
os motivos da obra, pode não ser exatamente isso – e, ao que parece, 
quanto mais se pesquisar, mais certeza sobre isso se terá. Pode ser 
outra chave que, se virada corretamente, pode levar a outros hortos, 
quiçá de outros esposos.

nOtaS

1 Sobre esta questão, falaremos mais detalhadamente no item 4.1.
2 A escolha pela cor vermelha para as letras capitulares não era fortuita. A razão, 

mostra-nos Curtius: “Nos livros manuscritos da Idade Média, freqüentemente se 
empregava tinta vermelha, em parte para ornar, em parte para tornar o texto mais 
claro. Em geral, os títulos dos livros e das maiores secções eram feitos a vermelho. 
O que era escrito em vermelho se chamava rubrico, a cor vermelha era mínio (mi-
nium). Em regra um escrevente especial (rubricator, miniator) era encarregado de 
fazer os títulos em vermelho. A sua atividade – rubricare – serve então de metáfora 
para o sangue derramado pelos mártires” (CURTIUS, 1979, p. 328).

3 No final deste livro, inserimos imagens fac-similadas de algumas páginas dos ma-
nuscritos que Maler chama de A e de B.

4 Raúl Gouveia Fernandes faz um estudo apurado do Orto do Esposo e, nele, le-
vanta, segundo outros autores, o relato de outras cópias do livro de que se tem 
notícia: “[...] José Mattoso observou que, no inventário de livros da biblioteca no 
Mosteiro do Bouro, redigido por ocasião da posse de um novo abade em 1437, 
figura uma cópia do Orto. [...]. Paulo Alexandre Cardoso Pereira refere-se ainda 
a três fragmentos de uma cópia do Orto do Esposo, provenientes do Mosteiro 
de Santa Maria de Lorvão, ‘recentemente descobertos na Torre do Tombo por 
Arthur Askins, Harvey Sharrer e Aida Dias’, mas não foi possível verificar esta 
informação” (FERNANDES, 2001, p. 57-58). As obras dos autores citados por Fer-
nandes são: 1) MATTOSO, José. Religião e cultura na Idade Média portuguesa. 2. 
ed. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1982. Leituras cistercienses do 
século XV, p. 513; 2) PEREIRA, Paulo Alexandre Cardoso. O ‘Orto do Esposo’ e a 
construção da autoridade no exemplum medieval, 1996. Dissertação (Mestrado 
em Letras) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, p. 57. Nota.
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o 5 Silva Neto (1956, p. 117-118). Na lista, figura o título “Orto do Esposo”.

6 Silva Neto (1956, p. 124-125). 
7 Maler também comenta a popularidade do livro em Portugal e nos dá um outro 

motivo muito plausível: “Também pode ter contribuído à popularidade da obra a 
abundância das citações de autoridades clássicas. Sabe-se que as antologias de 
tais citações [...] eram muito populares na época do nosso autor. Em espanhol 
existiam vários livros do tipo de Flores de Filosofia [...]; e como é de se esperar, 
algumas das citações do Orto do Esposo são idênticas às incluídas naquelas com-
pilações, sem que haja necessariamente relações directas entre as colecções. Em 
português havia muito pouco de tal literatura – pelo menos não chegou até nós – e 
é possível que precisamente por conter um número considerável ‘em linguagem’ 
de citações éticas, o Orto do Esposo fosse considerado um livro interessante e útil” 
(MALER, 1964, v. 3, p. 24).

8 Embora já em meados do século XV a Europa, incluindo Portugal, viesse a conhe-
cer a imprensa em rápido desenvolvimento e, com ela, os primeiros incunábulos, 
não temos notícia de nenhuma edição do Orto do Esposo nessa forma, o que nos 
deixa, salvo pesquisas mais extensas e próprias para este fim, apenas com os ma-
nuscritos da Biblioteca Nacional de Lisboa.

9  Inventário dos códices alcobacenses, p. 45 et seq, Nota.
10 Mais um argumento para atribuir ao autor do Orto uma condição própria de “au-

tor” e não apenas “compilador”.
11 A autora refere-se aqui à escrita antecessora da gótica, a carolina.
12 N.A.
13 É importante lembrar que todos esses recursos gráficos ainda não são uma prática 

gramatical sistematizada, visto que a primeira gramática portuguesa, de Fernão 
de Oliveira, é de 1536. Portanto, embora nos manuscritos do Orto do Esposo sejam 
encontrados esses recursos, no correr da obra pode-se observar facilmente que 
não há uma constância para seu uso.

14 Remetemo-nos mais uma vez às questões várias que rondam a possibilidade de 
autoria original do Orto do Esposo.

15 Estas são as proposições doutrinário-didático-hermenêuticas que o autor do Orto 
desenvolve à exaustão no Livro III da obra.

16  Vemos aqui como a nova disposição gráfica e as novas condições de leitura na 
Baixa Idade Média estavam perfeitamente de acordo com os propósitos herme-
nêuticos do autor do Orto. Atente-se para a característica de uma hermenêutica 
inesgotável vista pelo prisma da interpretação subjetiva, desde que seu fim último 
fosse, necessariamente, Jesus.

17 E aqui ela já estaria ciente de que um pedido de uma mera compilação dificilmente 
sairia do mosteiro de Alcobaça sem comentários ou pelo menos glosas de aspecto 
teológico – o que também pressupõe que ela ou conhecia bem as práticas de pro-
dução e cópia textuais de Alcobaça ou exclusivamente as do autor do Orto. Sendo 
esse o caso, a preocupação da monja com uma didática doutrinária para o povo 
português justificar-se-ia por antecedência ou conhecimento de causa, o que, por 
sua vez, pressupõe encomendas anteriores e acaba por caracterizar um quadro já 
estabelecido da prática copista em Alcobaça.

18 Nossa suposta “irmã” talvez não estivesse de fato à frente de uma instituição mo-
nacal de ensino, mas elas existiam e eram direcionadas não só ao clero como aos 
leigos, o que coloca o Orto do Esposo numa posição plausível de “livro didático”, 
e não há por que não se alongar na idéia de que a “irmã” tenha encomendado tal 
“livro didático” para uma outra escola monacal. Lorvão, talvez? A Escola de Gra-
mática, Lógica e Teologia do mosteiro de Alcobaça foi criada em 1269, e é Saraiva 
quem nos mostra o seu documento de fundação: “‘Em todas as criaturas’, segundo 
seu prólogo, ‘está posta uma luz natural de inteligência pela qual se nos facilita o 
caminho de podermos vir ao natural conhecimento do Criador, já deposta a escu-
ridade da primeira ignorância: todos os homens (se pudesse ser, comodamente) 
houveram de procurar com diligência o benefício da sabedoria’. Por esta razão, o 
abade e o convento resolvem, ‘para comum utilidade de nossos monges e de todos 
os mais que desejarem adquirir a incomparável riqueza da sabedoria’, instituir no 
mosteiro ‘um contínuo e perpétuo estudo de Letras’, dotando-o com rendas para 
a sua conservação e sustentação dos seus mestres” (SANTOS, Frei Manuel dos. 
Alcobaça Ilustrada. p. 100-101 Apud SARAIVA, 1993, p. 109-110).
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19 A importância da obra de Hildegarda, bem como seu papel numa perspectiva da 
função da mulher na sociedade medieval, é posta de forma muito clara por Inver-
nizzi: “A ese estudio contribuye este libro en el que la mirada se vuelca sobre las 
figuras, imágenes, temas, formas poéticas, tópicos, disposición textual de la Sinfo-
nia, para situarla en el contexto de la cultura cristiana y en la tradición de la poesia 
religiosa latina de la Edad Media, advertir los desvíos que, respecto de ellos, se 
observan y así presentarnos la lírica de Hildegard de Bingen como manifestación 
de la libertad intelectual y creadora de esta mujer que, en el ámbito de la Iglesia 
del siglo XII, dominado por la presencia y autoridad masculinas, se forjó una iden-
tidad y adquirió uma posición que la autorizaron para participar activamente em 
la vida religiosa y cultural, y producir obras en las que propone nuevos sentidos 
para elementos significativos de la cultura, la tradición y creación religiosas de su 
época” (INVERNIZZI, 2005, p. 130).

20 A obra de Hildegarda é muito voltada para uma exaltação da mulher, através de 
alegorias, e no seu papel tanto dentro quanto fora da Igreja. Dentro dessa temática, 
o artigo de Invernizzi mostra a sua importância para Hildegarda: “Entre estos, el 
estúdio otora especial consideración y relieve a la representación de las figuras 
femeninas, no solo la de María, que es central en la concepción hidelgardiana de 
la Historia Sagrada, sino también la de Eva, la de Santa Ursula, y aquellas que per-
sonifican a la Iglesia y a los dos atributos y manifestaciones de Dios que Hildegard 
enfatiza: Sabiduria y Caridad” (INVERNIZZI, 2005, p. 131). 

21 É ainda em Invernizze que encontramos uma ligação mais profunda entre o autor 
alcobacense e Hildegarda, e menos incisiva em Rosvita, e entendendo-se como li-
gação uma harmonia dentro da tradição de produção literária religiosa beneditina: 
“En la dulzura de los modos de referencia y apelación a Cristo, en las imágenes de 
la relación com Él como unión amorosa, en el fervor de las esposas amantes que 
la enunciante expresa, y con las que se identifica, resuenan los ecos del Cantar de 
los Cantares y, como se dice en el estudio, citando a Newman, 'la espiritualidad 
nupcial' que irradia de ese texto bíblico. Si bien el mismo estudio advierte que 
las alusiones a la caída, la fuente de la odiada concupiscencia y la paradójica pe-
tición inicial (que suplica la ayuda del dulce amante para defender la Virginidad) 
'manifestan el carácter marcadamente antierótico de su erotismo.” (INVERNIZZI, 
2005, p. 135). A influência do Cântico dos Cânticos no Orto do Esposo é, como se vê, 
dentro da tradição monástica – e quiçá cristã como um todo – anterior em pelo 
menos dois séculos a esta obra, o que nos faz pensar de forma mais contundente 
numa tradição dentro do ambiente monástico.

22 A respeito do Alphabetum Narrationum, é de grande importância destacarmos aqui 
as considerações que Le Goff desenvolve sobre esse livro, devido a sua importân-
cia na época em que circulou e no paralelo que se acaba por observar entre ele e 
o Orto do Esposo, numa claríssima relação de influências: “Compilado no início do 
século XIV, por volta de 1308–1310, pelo dominicano Arnaldo de Liège, ele recolhe 
algumas histórias de final feliz, daquele decisivo século XIII. Foi traduzido em vá-
rias línguas vulgares, nomeadamente em francês, inglês e catalão. E, enfim, é notá-
vel porque adopta um tipo de exposição que o tornava de muito fácil utilização por 
parte dos pregadores: classificação por ‘temas’ dispostos por ordem alfabética, 
com um sistema de referências internas que dá ao investigador moderno a possi-
bilidade de identificar o sistema ideológico que está subjacente à obra. O número 
de temas e dos exempla varia segundo os manuscritos. Em média ultrapassa os 
500 temas, para pouco mais de 800 exempla diferentes, um número que sobe até 
mais de 3.000 para o conjunto das referências internas. Trata-se de uma autêntica 
enciclopédia prática da religião cristã para uso dos pregadores e, através deles, 
dos simples fiéis. Estas historietas, aprendidas pelos pregadores na versão latina, 
eram depois por eles transmitidas aos ouvintes em língua vulgar” (LE GOFF, 1985, 
p. 152). Aqui, ainda, é preciso que se destaque que o Alphabetum Narrationum 
dedicou um tema especialmente para a degradação dos judeus, que se refletiu 
de forma menos direta em alusões pouco edificantes àquele povo, como é o caso 
da simples passagem: “Onde diz Sam Bernardo: Demãde e busque as riquezas o 
pagãão que uiue sem Deus, demãde-as o judeu que recebeo de Deus prometimẽtos 
terreaes, mas con qual mente e cõ qual uõtade demãdam os christããos as rique-
zas, depois que Jhesu Christo pregou aos pobres por bẽmauẽturados? Certamente 
cõ uõtade sandia as demãdam” (MALER, 1956a).
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o 23 Fernandes também apresenta uma pequena lista mais voltada para as obras do 

tipo compêndio: “Alguns deles [repertórios de exempla] figuram entre as possíveis 
fontes compulsadas pelo autor do Orto do Esposo: é caso dos Sermones vulgares, 
de Jacques de Vitry, do Tractatus de variis materiis predicabilius, de Étienne de 
Bourbon, e do De dono timoris (conhecido como Tractatus de abundantia exemplo-
rum), de Humbert de Romans.” (FERNANDES, 2001, p. 60).

24 Esta mentalidade monástica é um recorte natural de uma mentalidade maior à 
época, isto é, o desprezo do mundo pregado em Alcobaça e em outros centros reli-
giosos vigia em outros ambientes e de forma muito mais alargada – culturalmente 
falando – como ressalta Le Goff: “O desprezo do mundo, contemptus mundi, foi um 
dos grandes temas da mentalidade medieval, não sendo apenas apanágio de místi-
cos e teólogos – antes de se tornar papa, Inocêncio III escreveu ao fim do século 12 
o tratado De contemptu mundi, quinta-essência ideológica deste sentimento –, mas 
também de poetas” (LE GOFF, 2005, p. 179).

25 Auerbach analisa o processo de prefiguração dentro da categoria de “interpreta-
ção figural”. Diz o autor: “A interpretação figural ‘estabelece uma relação entre dois 
acontecimentos ou duas pessoas, na qual um deles não só se significa a si mesmo, 
mas também ao outro e este último compreende ou completa o outro. Ambos os 
pólos da figura estão separados temporalmente, mas estão, também, como aconte-
cimentos ou figuras reais, dentro do tempo. Ambos estão contidos no fluxo corren-
te que é a vida histórica, e somente a sua compreensão, o intellectus spiritualis da 
sua relação é um ato mental.’ Na prática, trata-se, primeiramente, quase sempre, 
da exegese do Velho Testamento, cujos episódios isolados são interpretados como 
figuras ou profecias reais dos acontecimentos do Novo Testamento. [...]. Quan-
do, por exemplo, um acontecimento como o do sacrifício de Isaac, é interpretado 
como uma prefiguração do sacrifício de Cristo, de maneira que no primeiro, por 
assim dizer, anuncia-se e promete-se o segundo, e o segundo ‘cumpre’ o primeiro 
– figuram implere é a expressão para isto –, cria-se uma relação entre os dois acon-
tecimentos que não estão unidos nem temporal, nem causalmente – uma relação 
impossível de ser estabelecida de forma racional e numa dimensão horizontal, se 
for permissível esta expressão para uma extensão temporal” (AUERBACH, 2004, p. 
62-63).

26 “Des l’Ancient Testament, les ‘événements racontés’, lors-qu’ils adviennent au 
langage par le récit et à la structure par l’écriture, deviennent ‘symboles de ce 
qui doit venir’: le passage de la mer Rouge est raconté, non seulement ni même 
principalement pour garder la mémoire du passé, mais surtout parce qu’il dessine 
à l’avance les merveilles que l’on attend de Dieu: il est ébauche de l’action à venir, 
don le Dieu, créateur et sauveur d’Israël: analogie messianique. Pour la commu-
nauté primitive, l’avent de Jésus, son mystère pascal et la constitution de l’Église 
dans le baptême et l’eucharistie sont le don final attendu: on est à la fin des temps, 
au bout de l’histoire car est apparu Celui qui devait venir: de la sorte, tout événe-
ment du passé d’Israël met en lumière un aspect du mystère du Christ tandis que 
ce mystère illumine en retour le sens de l’événement passé. À partir de ce príncipe 
d’analogie messianique tout texte de l’Écriture non seulement peut, mais doit être 
invoqué pour dire la voie chrétienne, dans son auteur et dans ses fidèles, et fournir 
les principes de dialogue ou de controverse avec les autres voies, juive et grecque” 
(LAFONT, 1994, p. 18).

27  Para uma leitura mais aprofundada e rica em detalhes sobre as obras que circu-
laram pela biblioteca do Mosteiro de Alcobaça, recomendamos o livro Estudos de 
Literatura Medieval, de Mário Martins (Cf. bibliografia), especificamente o capítulo 
XII, “A Biblioteca da Alcobaça e o seu Fundo de Livros Espirituais”, pp. 257 a 283. 
Neste capítulo, o autor faz uma abordagem longa sobre outras obras de cunho 
religioso, místico, ascético e cristão, que, embora relevante, não podemos inserir 
aqui na íntegra sob pena de fazê-lo de forma precária. Basta, entretanto, que nos 
limitemos a observar que neste capítulo do livro de Martins, fica clara a vocação 
religiosa da biblioteca alcobacense dada a lista de obras espirituais. Mas tiramos 
um exemplo da extensa lista bibliográfica que apresenta Martins: ele vem de uma 
passagem da hagiografia de São Bonifácio, publicada por Serafim da Silva Neto, em 
Coimbra, 1950, às págs. 48-49, sob o título de Diálogos de São Gregório, intitulada 
"Como Bonifácio affeguntou do orto e do burgo e a lagarta que em el andava", e diz 
o seguinte: "Eu vos mando, em nome de nosso senhor Jhesu Christo, que vos vaa-
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des daqui, e nom me queyrades comer mhas verças.” O destaque desta passagem 
é importante porque mostra como, de fato, há um pano de fundo comum entre as 
produções literárias daquela biblioteca, visto que o Livro I do Orto do Esposo é de-
dicado inteiramente às propriedades milagrosas da simples enunciação do nome 
de Jesus, como se verá no item 4.1, Da Arquitetura Literária.

28 A presença das obras de Orígenes em Alcobaça é muito significativa para o Orto do 
Esposo, já que foi com aquele autor que a hermenêutica bíblica dos quatro senti-
dos começou a ser sistematizada.

29 A falta de obras “históricas” pode explicar por que são estes tipos de exemplum 
os menos presentes – porém não poucos – no Orto do Esposo. Teriam sido tirados, 
os históricos, todos das poucas fontes da biblioteca? Teriam sido recolhidos por 
tradição oral? Ou teriam sido copiados de livros itinerantes, elemento também 
presente no grande centro de produção cultural que era Alcobaça?

30 Como Saraiva já havia, na mesma obra, anteriormente se posicionado quanto a 
uma possível autoria do Orto, entendemos que a expressão “traduzido” seja um 
equívoco.

31 E veja-se que esta é apenas uma possibilidade de classificação. Não optamos por 
uma tipologia "autorizada" exatamente por acreditarmos que a questão do gênero é 
muito mais ampla do que qualquer categorização do tipo “gaveta”. No caso do Orto 
do Esposo, em que, ainda que se consiga identificar uma categoria maior, a prosa, 
estão presentes outros elementos que se enquadrariam em outras tipologias, a difi-
culdade é ainda maior. Ou, melhor termo que dificuldade, desafio de leitura.

32 Neste livro, há uma passagem que expressa claramente o uso da hermenêutica 
bíblica medieval, usando inclusive os mesmos elementos alegóricos do Orto do 
Esposo. A semelhança é impressionante e faz pensar no intercâmbio cultural in-
tenso que Portugal devia viver em fins do século XIV, promovido pela corte de 
Avis. A passagem é a seguinte: “Reais cortes fez o Celestial Imperador para grande 
proveito e honra de todo o senhorio. Estas cortes foram feitas em um campo mui 
grande e mui formoso, todo coberto de verdura e de flores, de muitas e variadas 
cores e de precioso odor. E todo o campo era cercado em redor de muitas árvores 
mui formosas, que davam frutos mui doces e mui saborosos e de muitas qualida-
des. E a redor do campo corriam águas mui limpas, que saíam de mui claras fontes 
que naquele campo nasciam [...]” (Ed. na Colecção de Manuscritos Inéditos [...] – I. 
O Livro da Corte Imperial, Real Biblioteca Pública, Porto, 1910, p. 5-6, nota Apud 
SARAIVA, 1993, p. 142).

33 Esta lista é baseada nas obras estudadas por Mário Martins em seu Estudos de li-
teratura medieval. A lista é presumivelmente, dadas as próprias palavras do autor, 
muito maior.

34 Os resíduos culturais da Antiguidade Clássica sobre o qual se acomodou o cris-
tianismo são, para Leupin, fonte de tensão entre sua sobrevivência e sua reelabo-
ração, entre a base do cristianismo e sua própria identidade enquanto um “novo” 
teológico: “D'autre part, les textes médiévaux ne peuvent jamais être rangés pour 
l'affrontement et la redistribution de l'ancien et du nouveau, et présentent pour la 
plupart des éléments païens qui ont survécu à la coupure, jusqu'à être en contra-
diction profonde avec le savoir chrétién au niveau où cela importe le plus: celui de 
leur propre écriture. Notons aussi que la survivance même des éléments païens en 
modifie entièrement la nature, puisqu'ils s'opposent désormais au discours chré-
tién. Il faut cependant poser l'hypothèse d'une véritable structure schizophrénique 
de la culture médiévale, à la fois grande préservatrice et relectrice de l'héritage 
antique et contradictoirement affairée, pendant quinze siècles et souvent dans les 
mêmes textes, à tirer toutes les conséquences, sur tous les plans, de l'incarnation. 
Isidore de Séville est si conscient de cette tension qu'il consacre toutes ses forces 
à la réduire et à l'harmoniser en dérivant toutes les cultures de l'histoire de la 
source, une et antérieure, de la civilisation hébraïque” (LEUPIN, 1993, p. 16).

35 Spina faz a seguinte nota em relação a esta classificação: “A maioria dos historia-
dores da literatura medieval adota um critério sociológico: literatura cortês, lite-
ratura burguesa e literatura religiosa, classificação muito mais cômoda evidente-
mente, e válida, se virmos que a organização social na Idade Média é bem definida 
e constante na sua estrutura” (SPINA, 1997, p. 20).

36 SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato. Commentatoriorum de Alcobacensi manuscrip-
torum Bibliotheca libri tres. Coimbra, 1827, p. 571 Apud Maler (1964, p. 17).
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o 37 Segundo Cerderia e Peres, “um outro códice alcobacense, de que o Dr. Júlio Cornu 

publicou alguns trechos, tem o título: ‘Orto do Sposo de vários lugares da Escrip-
tura dos Prophetas e Santos Padres, dividido em diversos capítulos com muitos 
exemplos. Por Frei Hermenegildo de Tancos’. Há ainda outra versão” (CERDEIRA; 
PERES, 1929, p. 584). Diante dessa informação, que não conseguimos harmonizar 
com a titulação dos dois códices em que o Orto do Esposo aparece, como comen-
tado acima nas obras de Silva Neto e Maler, ficamos com a hipótese de, ou este ser 
um terceiro códice, ou de tanto Maler quanto Silva Neto não terem sido precisos 
quanto à titulação dos manuscritos que Maler chama de A e B, o que nos parece 
um pouco improvável.

38 “Reza a folha: Horto do Espozo Christo Jezu edificado de muitos exemplos para 
instrucção e recreação das Almas por Fr. Hermenegildo de Tancos Monge Alcoba-
cense. Solilóquios de S. Augs. Traduzidos pelo mesmo Monge”.

39 Sobre a existência ou não de tal frei Hermenegildo, que a Mário Martins parece não 
ser uma questão relevante, achamos oportuno citar uma obra em que a existência 
do frade é atestada como dele são feitos estudos biográficos e de sua obra: ELIAS 
DE TEJADA, Francisco. La tradición portuguesa: los orígenes 1140-1521. Madrid: 
Actas, 1999. 308 p.

40 Commentario, p. 571.
41 Diz o autor: “Fr. Hermenegildo de Tancos cujo appelido denota a Villa de Comarca 

de Thomar, que lhe deu o berço. Foi Monge Cisterciense em o Real Convento de 
Santa Maria de Alcobaça onde se exercitou nas virtudes próprias do seu Estado 
monachal. Escreveo Vidas, e Sentenças dos Santos Padres; Horto do Esposo; Varias 
Orações Denotas. Todas estas obras MS se conservam, em folha no Archivo de 
Alcobaça” (Apud WILLIANS, Frederick G. Breve estudo do Orto do Esposo com um 
índice analítico dos “exemplos”. Ocidente, Lisboa, v. 74, 1968, p. 197, nota).

42 As duas passagens são quase idênticas no teor: o abandono do papa Celestino ao 
trono de Roma e às coisas mundanais, e toda a admiração que o fato deve gerar no 
leitor das duas obras.  A passagem no Orto do Esposo é mais extensa, mais rica em 
detalhes e é de uma narrativa mais elaborada.

43 A “amizade espiritual” entre religiosos e religiosas, normalmente documentada 
por intensa atividade epistolar, possui longa tradição no cristianismo, desde a An-
tiguidade. Entre os expoentes desta tradição encontram-se S. Jerônimo, Fortunato, 
S. Hidelberto e também Pedro Abelardo.

44 Embora deixemos em aberto a possibilidade de nossos colegas estudiosos do as-
sunto ou mesmo aos leigos de boa vontade praticarem uma hermenêutica bíblica 
que transcenda a historicidade da argumentação e cheguem às suas próprias con-
clusões sobre mais essa hipótese, lembramos que esta prática deve ser feita desde 
que, naturalmente – como já mostramos –, tenha-se como objetivo último a salva-
ção por Cristo, para assim mantermos, ainda que em simulacro, uma mentalidade 
medieval. Sim, esta é uma nota amena, cortesia do autor aos olhos mais cansados, 
pois que a ciência e a Academia também precisam de “certas humanidades”.

45 Lutgarde desempenharia importante influência nos movimentos místico-religiosos 
femininos por ter tido visões de Cristo. Numa delas, “O Cristo teria declarado [...]: 
‘Contempla e compreende que minhas chagas gritam por ti, temendo que minha 
morte tenha sido em vão!’” (VAUCHEZ, 1995, p. 154).

46 Também é desta monja, segundo Filipe de Clairvaux, seu biógrafo, importante in-
fluência sobre o movimento cristão devocional feminino da época. “Ela apertava a 
cruz em seus braços, fazia-se atar a uma coluna, às sextas-feiras, para ser flagelada 
e renovava assim, em lágrimas e gemidos, o drama da Paixão. Assim elaborou-
se, no segredo das reclusões e dos conventos, uma nova linguagem religiosa, que 
seria a da cristandade ocidental durante os séculos seguintes, através da qual 
expressou-se uma experiência religiosa de uma intensidade inédita” (VAUCHEZ, 
1995, p. 155).

47 “Assim, o Cristo declarara à terceira franciscana Angela de Foligno, durante uma 
visão: ‘Terás filhos!’ De fato, alguns anos depois, o Irmão Menor Arnaud começou a 
registrar por escrito as conversações de Ângela com Deus, em um texto intitulado 
O livro ou Memorial (1291–1295), [...], enquanto outros religiosos, como Ubertino 
de Casale, vinham pedir-lhe conselhos, o que lhe valeu ser chamada ‘mestra dos 
teólogos’” (VAUCHEZ, 1995, p. 156).

48 Margarida e Clara “chamavam a atenção de modo menos discreto, percorrendo as 
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ruas, com uma corda no pescoço, proclamando os seus pecados e a sua indignida-
de, expondo-se inteiramente, para grande escândalo de seus concidadãos, como 
uma pregação penitencial viva” (VAUCHEZ, 1995, p. 156).

49 Aqui estaria justificado o pedido específico da irmã ao monge que se fizesse uma 
obra “em linguagem”.

50 Nos Diálogos de São Gregório está a única passagem que se conhece sobre a vida 
de Santa Escolástica, irmã de São Bento. Nesta obra, é famosa a passagem do “mi-
lagre de Santa Escolástica”, em que Bento e outros monges vão visitar a monja e, 
ao partirem, são interpelados insistentemente por Escolástica a não irem. Como 
insistissem muito dado o adiantado da hora, Escolástica se põe em oração e uma 
grande e terrível tempestade forma-se do lado de fora do convento, impedindo 
Bento e os irmãos de saírem, ao que ficaram todos em oração naquela noite (GRE-
GÓRIO MAGNO, [2006], cap. 33). Não é de todo improcedente o autor do Orto ter 
desejado fazer uma referência ao caso, de forma alegórica, naturalmente, perpe-
tuando assim uma tradição monástica beneditina a que era ligado.

51 É sabido que já no começo do século XIII o mosteiro de Lorvão, próximo à cida-
de de Coimbra, tornara-se exclusivamente feminino, e era da ordem cisterciense, 
como Alcobaça: “Depois de uma fase inicial na posse dos monges eremitas de San-
to Agostinho (dos quais se encontram esqueletos) ou sem regra fixa, o mosteiro 
adoptou, em meados do século XI, a Regra Beneditina, que se manteve até 1200, 
quando passou para a Ordem de Cister. Nesta data, não apenas se adoptou a nova 
reforma cisterciense, como o mosteiro passou a ser feminino, tendo por invoca-
ção Santa Maria” (INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÔNIO ARQUITECTÔNICO, 
[2006]). Embora os dois mosteiros estivessem razoavelmente afastados, é muito 
provável que os religiosos de ambos os mosteiros mantivessem algum contato. De 
algum desses contatos, não nos parece de forma alguma impensável que, sendo Al-
cobaça um centro de produção cultural – até mesmo “institucionalizado” pela cor-
te de Avis –, o convento vizinho em Lorvão, estando em seus anos inaugurais como 
instituição religiosa feminina, procurasse de alguma forma apoio para a produção 
de obras que aumentassem não só a sua biblioteca, como também tivessem um 
papel “educativo” para as noviças que para lá começassem a se dirigir. Além disso, 
essa condição de “entorno” entre os dois mosteiros explicaria satisfatoriamente a 
presença de uma irmã “física”, da casa humanal – sua irmã em Cristo, – e da casa 
divinal – sua irmã de Ordem monacal. Fosse o foco de nosso trabalho maiores 
especulações, pesquisas e fundamentações quanto ao evento “Lorvão” na história 
de Alcobaça, estamos certos quanto ao surgimento de achados interessantes. 
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4 aSPectOS internOS dO orto do esposo

Sobre o Orto do Esposo, sabemos onde e quando foi escrito, e 
tem-se uma noção bastante acurada de quem o tenha escrito. Este 
“quem” não acompanha um nome, mas uma condição social, uma 
bagagem cultural, um acesso às fontes primárias, uma infra-estrutura 
monacal e uma mentalidade. O anonimato, tão comum nas obras 
medievais, não era fenômeno particular do Portugal do século XIV: 
“conquanto possamos falar, nesta época, de individualidades literárias, 
o caráter internacional, coletivo, institucional, é responsável pelo ano-
nimato de grande parte da produção literária medieval” (SPINA, 1997, 
p. 30). No caso do Orto, pode-se avançar um pouco na explicação geral 
do anonimato, se pensarmos que a obra foi encomendada de forma 
muito particular e quase familiar, o que distinguiria o fato de também 
a encomenda literária, na Idade Média, ser um fato comum. É bem ver-
dade que a História nos dá elementos importantes acerca da história 
das mentalidades, e através dela chegamos a conclusões satisfatórias 
em relação a determinados períodos e eventos da História. Mas nós, 
neste trabalho, pretendemos lançar algumas questões abertas além 
de levantamentos e conclusões. Uma delas é sobre o anonimato do 
Orto do Esposo e as condições que se tenham feito presentes para que 
ele ocorresse. A história das mentalidades já nos dá as razões; fato. 
Entretanto, não é mais possível estarmos lado a lado com o autor do 
Orto para transcendermos às mentalidades e enveredarmos pelas 
individualidades, que também produziram efeitos literários. Um exem-
plo é a última frase do Orto: Deo Gracias.1 Ora, o fato de haver marcas 
pessoais de cansaço e enfado por parte dos copistas medievais em 
alguns textos é, sem dúvida, traço de uma mentalidade vigente. Mário 
Martins nos aponta outros exemplos dessa mentalidade presente, por 
exemplo, em frei Bernardo, também de Alcobaça:

Num destes códices da Vita Christi, o monge tradutor ajuntou 
uma nota melancólica, acerca do seu superior: “O abbade que 
me mandou fazer se finou no anno do senhor mil IIIIc. e XLVI em 
o mês de fevereiro [...] em dia de septagesima, o qual foy muyto 
pasionado em sua vida e jaz em sam Beento de Enxabregas”. 
(MARTINS, 1950b, p.11)
Nessas páginas em gótico, introduziu Fr. Bernardo outro pedido 
de orações pelo abade D. Estevão de Aguiar, de quem parece ter 
gostado muito: “Eu rogo a todos aquelles que me leerem, que 
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esteiro dAlcobaça, ao Senhor Deos que lhe de aquella folgança 

que da aos seus amigos”. (MARTINS, 1950b, p. 12)

E outras vezes, as notas pessoais não se prestavam somente 
a subjetividades, mas a questões teológicas que o copista achasse 
pertinente serem discutidas:

Não era copista um monge qualquer e, muito menos ainda, 
tradutor. Às vezes, chegavam a pôr à margem observações 
de ordem teológica, como na versão da Vita Christi: “porque 
assy sta no latim, por tanto eu assy o puge, mas a my parece 
nom booa tehologia que a alma per ssy fosse Deos. E o corpo 
apartado fosse Deos, mas com cada hũua destas partes era 
Deos; leixoo aos meestres em tehologia. Eu fiz como achey”. 
(MARTINS, 1950b, p. 12)

Sabemos que o fato de haver no final do Orto um Deo Gracias 
e não uma outra frase qualquer pode ser um sinal de singularidade e 
autoria, ainda que em certa medida mas não necessariamente.2 Certa 
medida porque a expressão Deo Gracias era comum em textos medie-
vais como os do Orto, mas há também a evidência dessa expressão 
ter sido escolhida em detrimento de outra. E por que defendemos 
essa singularidade? Por que ela é – ou pode muito bem ser – um mo-
tivo também pelo qual a obra ficara no anonimato,3 isto é, anonimato 
para nós, já que para os copistas da época isso representava sim sua 
autoria.4

E como relacionar a obra a seu autor? O Orto, como já vimos, 
pode ser classificado como uma grande coletânea de exempla cujos 
temas não são, aparentemente em alguns casos e certamente nos de-
mais, uma ficção do autor – e isso sabemos pelo segundo volume do 
Orto do Esposo publicado por Maler. Também o fato de o Orto ser uma 
obra com uma preocupação visivelmente didático-doutrinária, aliada 
ao próprio meio de vida de seu autor – a reclusão de um ascetismo 
contemplativo, a humildade, o desapego material, a vida simples, o 
altruísmo –, não requereria necessariamente que seu nome estivesse 
escrito em suas páginas, o que seria, de acordo com os muitos exempla 
do Orto, um caso patente de vaidade, tão combatida na obra. Em resu-
mo, por que não considerar a humildade, o afastamento da vaidade, a 
pessoalidade da encomenda, a não criação dos fatos descritos como 
motivos para o anonimato, além de uma mentalidade geral de que a 
História nos dá conta tão bem?
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Estas são as complexidades de um texto medieval como o Orto: 
a princípio, uma obra tão significativa de seu tempo, mas, por outro 
lado, tão marcada pela individualidade de seu autor, descrevendo 
um quadro, no mínimo, dual: uma obra cuja autoria é anônima porém 
marcada de subjetividade, numa época em que não se poderia falar, 
pelo menos em grande escala, em subjetividade autoral.

Há um ponto de vista bastante interessante explorado por Madu-
reira que é a diluição da marca autoral diante de uma autonomia que se 
faz por causa das citações das auctoritates, isto é, há um deslocamento 
da voz do autor para as vozes das auctoritates, que acabariam, segundo 
Madureira, fazendo o papel da chave hermenêutica e construindo a 
própria narrativa em que ela se faz pela leitura do Orto.

Modalidade de re-leitura e de re-escrita, a escrita, enquanto 
citação, compilação e comentário, envolve, deste modo, uma 
dimensão hermenêutica não isenta de riscos. Note-se, porém, 
que, se o autor do Orto do Esposo apresenta a obra como com-
pilação (enunciação segunda e citação), fá-lo tendo em vista 
eludir esse espaço, essa abertura que, furtando-se aos limites 
da hermenêutica instituída, acrescenta sentido aos “dizeres e 
autoridades” citados, e assim ao próprio texto sagrado. Daí o 
apagamento do sujeito de escrita, assimilado, pelo acto de re-
enunciação, ao sujeito de enunciação das auctoritates citadas 
[...]. (MADUREIRA, 1997, p. 252)

Bertil Maler também chega a conclusão semelhante:

Até segunda ordem devemos portanto conceder ao autor o 
mérito de haver ele próprio composto, ou melhor disposto, o 
livro. Mas com isto acaba-se a originalidade da parte do autor 
– e, como originalidade, não é muita, visto existirem dúzias de 
tratados mais ou menos no mesmo estilo. Porque uma vez feita a 
disposição lógica dos temas do livro, preencheu os moldes com 
material sacado de várias fontes. E isto a tal ponto que apenas 
se deixa assomar uma idéia própria no decurso de todo o livro. 
Até as pequenas frases de que se serve um compilador para ligar 
um prêstamo com outro, toma-se o autor, às vezes, da fonte que 
está a copiar ou traduzir. É o que temos apontado nos lugares 
competentes do volume II. (MALER, 1964, v. 3, p. 18)

Em certa medida, concordamos que o fenômeno se dá como um 
todo durante as páginas do Orto. Mas há pelo menos dois bons motivos, 
dentro do próprio Orto, para refletir criticamente sobre a questão do 
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o “apagamento” do sujeito de escrita que Madureira propõe. O primeiro 

deles é o prólogo do livro, em que há, declaradamente, um autor que, 
ainda que permaneça anônimo, não só se apresenta como autor – ou 
na pior das hipóteses um compilador –, como também mostra os mo-
tivos pelos quais se pôs a escrever sua obra. O segundo são as marcas 
de oralidade que preenchem todo o corpus do Orto do Esposo e que, 
pelo menos assim vemos, retiram das auctoritates o status de autoria, 
pondo-se-lhes a categoria muito precisa de citações. O que queremos 
dizer é que a forma como se constroem as citações do Orto são bem 
definidas o suficiente para que não fiquemos tentados a dissolver 
nosso monge alcobacense do seu locus de autor. Se analisarmos a 
“advertência preliminar” que citamos no item anterior, em que Maler 
fala da identificação que fez da apropriação de alteridades discursivas 
pelo autor do Orto, a ponto de, nesse sentido sim, como diz Madureira, 
haver uma dissolução autoral numa forma terceira e homogênea de 
autoria, então está-se de acordo com essa possibilidade. 

Mas Maler parece-nos tão imerso em suas convicções – que não 
condenamos, mas que também não podemos considerar como úni-
cas – que alguns aspectos narrativos do Orto parecem escapar à sua 
análise. São esses aspectos que Luciano Rossi tomou como referência 
para dar um caráter de autoria própria ao texto do Orto:

Os contos derivavam dos repertórios mais difundidos na Idade 
Média (a Lenda Áurea, o Speculum Historiale, a Historia Lausiaca 
e as outras principais colectâneas em latim medieval). O redac-
tor alcobacense distribui-os, porém, com certa originalidade, 
submetendo-os ao comentário de sentenças morais e parábolas 
evangélicas. O que é mais interessante notar é como o prazer 
de narrar se apodera do cisterciense, a ponto de por vezes lhe 
tomar a mão. (ROSSI, 1979, p. 87)

É possível que Maler estivesse seguindo um raciocínio que, em 
linhas gerais, vai ao encontro de suas observações, e que conseguimos 
identificar nos estudos de Hamesse, quando discorre sobre o papel 
dos livros tipo coletânea nas bibliotecas monásticas medievais: 

Mas é preciso reconhecer que, apesar de seu número signifi-
cativo nas bibliotecas, essas coletâneas5 serviam unicamente 
como reservatório de textos e não estimulavam a criatividade. 
Sua consulta nunca favoreceu a elaboração de teorias novas ou 
a explicação de uma metodologia original, seja para a exegese, 
seja para a redação de um comentário pessoal. (HAMESSE, 
2002, p. 127)
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Será mesmo? Pomos à prova nosso Orto. Mas, como cautela, 
também as palavras de Le Goff: “A compilação, hoje desacreditada, foi 
na Idade Média um exercício fundamental da actividade intelectual, 
e não apenas difusão, mas também invenção de idéias” (LE GOFF, 
1987, p. 10).

E mais: como a literatura não se faz apenas pelo autor e sua obra, 
há de se considerar também o leitor que vai tornar viva essa literatura. 
Então, analisando todos os três elementos (autor-obra-leitor) sob um 
ponto de vista autoral, devemos nos perguntar qual era a importância, 
e se havia alguma, de o texto do Orto deixar passar em alguns trechos 
uma apropriação discursiva? Existem algumas hipóteses, como a 
vaidade do autor, seu esquecimento em citar os verdadeiros autores, 
o cansaço na produção dos pergaminhos, o tempo que talvez já lhe 
escapasse pelos dedos e outros que nossa imaginação puder elaborar; 
e falamos imaginação porque há certos limites para indagações que 
pretendem conhecer subjetividades autorais em literatura. Assim, 
como o compilador do Orto permaneceu anônimo, exclui-se a vaidade 
pessoal – que era um dos pecados combatidos com severidade em toda 
a extensão do livro. Resta-nos o tempo e as condições físicas como 
hipóteses, mas, estas, provavelmente nunca serão comprovadas. 

As marcas de oralidade a que nos referimos, embora tenha-
mos dado a elas um subcapítulo próprio, são as que pontuam todo 
o texto do Orto antes de se introduzirem as citações, como as do 
tipo: “onde diz...”, “segundo (nome)...”, “isto dizia (nome)...”, etc.; e 
as orações coordenadas aditivas, iniciadas pela conjunção “e”,6 que 
não só serviam de pontuação (ausente ou não-sistematizada gra-
maticalmente à época), como também de recurso fático para que se 
desse efetivamente a comunicação.7 Também há a presença do termo 
“exemplo” na abertura de quase todos os exempla. Além disso, há na 
arquitetura textual do Orto um detalhe que certamente não passou 
despercebido a Madureira, mas que talvez não lhe tenha chamado a 
atenção devidamente: a grande maioria dos capítulos começa com 
uma grande argumentação sobre o tema proposto àquela altura do 
livro. Dentro dessa argumentação – que, por não ser precisamente 
de nenhuma auctoritas, dá ao compilador o status de autor –, estão 
inseridas as citações, e a elas são dados os nomes de seus autores. 
Parece-nos, portanto, bastante claro que podemos desdobrar as 
afirmações de Madureira, passando de uma observação geral para 
uma outra afirmação mais delimitada.
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ler traça da configuração do autor baseado em todas as condições 
de produção que estiveram em ação na composição do Orto. Em 
primeiro lugar, é notória e evidente a erudição do monge dado o 
próprio conteúdo da obra. Ainda que ao Orto déssemos a categoria 
de simples cópia8 ou compêndio, não eram todos os monges que 
dominavam o ofício da escrita, muito menos a tradução do latim 
para o português.

A probabilidade de estarmos falando de um monge com atri-
buições de ensino – caracterizando-se, pois, pela figura do doctor – e 
professor em alguma escola monástica, naturalmente uma ligada 
a Alcobaça, é levantada por Maler, e vai ao encontro da hipótese 
nossa, levantada anteriormente, de haver alguma relação entre ele 
e a “irmã” que lhe encomendara o Orto, quando considerávamos ser 
ela, a “irmã”, a pessoa ligada ao ensino monástico.

Mas nem tudo em Maler converge para o que pensamos ser 
plausível acerca do autor do Orto:

Mas embora fosse possível emitir ainda uma ou outra hipóte-
se, baseando-nos na argumentação do Orto do Esposo, sobre a 
pessoa do seu autor, este parece anônimo. E não é uma perda 
muito sensível. Porque do ponto de vista literário e histórico 
o seu livro carece de toda a originalidade.9 Foi composto por 
um homem que mostra na sua obra pouquíssimo interesse 
pela sua época e que por isso não nos ensina nada sobre ela. 
Fechava os olhos a tudo o que o rodeava. A disposição da 
sua obra – pelo menos no livro IV, que constitui mais de três 
quartas partes do livro inteiro – estava como que indicada 
para nela incorporar alusões aos sucessos da sua época. E 
ainda é surpreendente que tenha podido fechar-se tão com-
pletamente a uma época tão agitada, tão rica em empresas 
importantes como foi a sua. Só por acaso deixa escapar – fe-
lizmente para nós – a alusão que nos permite datar o livro.10 
(MALER, 1964, v. 3, p. 21)

Talvez Maler estivesse um pouco desapontado com o fato de 
não ser possível precisar com exatidão a identidade do autor do Orto e 
tenha sido um pouco rigoroso com nosso copista. Ora, não era mesmo 
objetivo do monge fazer uma crônica dos fatos portugueses; nisto já 
estava labutando Fernão Lopes, e com bastante competência, como, 
aliás, observa Martins: 
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E enquanto Fernão Lopes forjava a prosa realista e colorida 
da nossa historiografia antiga, os alcobacenses plasmavam 
a afectiva linguagem espiritual, exacta no dogma e audaz no 
amor, cheia de intimidade religiosa mas enraizada, também, no 

mundo e na vida. (1950b, p. 14)

Se o próprio Maler rotula o Orto como um “representante do 
género ascético moralizante e caracterizado por uma certa tendência 
didáctica e enciclopédica”, não poderia acusar o pobre clérigo de ne-
gligência histórica, ainda que ela existisse efetivamente! Em relação à 
carência de originalidade, já nos manifestamos e mostramo-nos con-
trários. E não vemos motivo para tanto alarde quanto ao compilador 
ter-se fechado “tão completamente a uma época tão agitada, tão rica 
em empresas importantes como foi a sua”. Será mesmo? Vejamos o 
que diz Fernandes sobre a hipótese da qual discordamos:

Os conflitos políticos e as guerras, a inquietante certeza da 
morte e a crise religiosa explicam o sentimento de insegurança 
e de decadência que domina nas últimas centúrias da Idade 
Média. Refugiado no mosteiro, mas nem por isso deixando de 
observar atentamente a agitação do século, o autor do Orto do 
Esposo nota que a condição humana é periclitante e incerta e 
conclui, citando o Eclesiastes: “uaydade de uaydades, e todallas 
cousas som uaydades” (p. 102). Sua resposta à desoladora 
situação em que o mundo de então se encontrava é a proposta 
de ensinar o caminho para que a alma, livre das angústias e 
dos engodos do mundo, possa salvar-se. (FERNANDES, 2001, 
p. 100, grifo nosso)

Em relação às crônicas, é fato que não houve textos deste tipo 
relatando eventos coetâneos dentro do Orto do Esposo,11 mas Maler 
esqueceu-se de ver a obra como um todo, como uma grande reação 
exatamente “a uma época tão agitada”. Dentro de uma perspectiva 
dialógica de literatura, o Orto do Esposo é sim uma obra interessada no 
que acontecia à sua volta enquanto era produzida. Tão comprometido 
era o livro que, como dirá em seguida o próprio Maler, 

[...] a obra revela uma curiosidade incipiente no público cul-
tivado – e neste público devemos contar a irmã do autor que 
lhe encarregou repetidas vezes que escrevesse o livro – pelas 
“cousas maravilhosas do mũdo e das propriedades das ani-
málias”, uma curiosidade, um apetite intelectual que podemos 
considerar como anunciador do Renascimento e do Século de 
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demais à sua ideologia teológica para poder melhor satisfazer 
o desejo de sua irmã. (1964, v 3, p. 23)

Contudo, não podemos nós ficar fechados a algumas observa-
ções que dão sustentação à argumentação de Maler, e, na verdade, 
também à nossa. Trata-se de uma passagem em Luciano Rossi que, 
se, por um lado, dá a Maler razão quanto a uma estagnação cultural 
dentro de Alcobaça – daí sua conclusão – por outro lado, também 
nos dá alguma razão em dizer que o cisterciense pensava – de algum 
modo – num movimento em direção a uma atualização cultural, talvez 
até mesmo necessária devido àquela estagnação de que sofria seu 
mosteiro:

Toda a matéria do Orto, quer a narrativa quer aquela por assim 
dizer ideológica, pareceria efectivamente do século XIII [...]. Só 
no século XIII é que estas coisas interessavam realmente ao 
público clerical. No entanto, para afastar qualquer dúvida, eis 
que o compilador do Orto cita como contemporâneos factos 
acontecidos à volta de 1380, e num outro lugar menciona explici-
tamente Petrarca, sinais inequívocos de que a obra foi composta 
no final do século XIV. Simplesmente, o ambiente cultural cister-
ciense é refractário a inovações. Tendo o convento de Alcobaça 
assumido o monopólio quase exclusivo de actividade cultural 
em Portugal, daqui resulta um atraso na cultura portuguesa de 

pelo menos um século. (ROSSI, 1979, p. 90)

Pois bem, se o prenúncio de um evento como o Renascimento, 
tão bem caracterizado nas páginas de um livro, não é um olhar atento – 
mesmo que inconsciente – aos eventos temporais que o cercam, então 
não sabemos mais o que possa sê-lo. E não achamos “uma pena” que 
o autor do Orto estivesse debruçado sobre as questões teológicas que 
inundam sua obra, muito pelo contrário: estivesse o monge copista 
interessado somente em crônicas, teríamos dois “Fernãos Lopes” e 
nenhuma hermenêutica bíblica, que também, é bom que se diga, faz 
parte de uma contemporaneidade específica. Por fim, entendemos que 
o alcobacense não só atendeu ao desejo de sua “irmã” plenamente, 
como foi além, dando-lhe muito mais do que ela havia pedido. Assim, 
ele se torna ao mesmo tempo um compilador e um autor, um meio-
termo, como preconiza Fernandes:

Em suma, quer o chamemos de autor, ou de “autor de segundo 
grau”,12 o papel do monge anônimo situa-se entre o do compi-

Livro 1.indb   118 12/5/2009   18:57:09



A
nt

on
io

 M
ar

co
s 

G
on

ça
lv

es
 P

im
en

te
l

119

lador e o do comentador, atividades que na Idade Média eram 
abrangidas pelo termo auctor:13 seu trabalho limitou-se, portan-
to, à inventio (a procura dos loci adequados para desenvolver 
e argumentar sobre o tema escolhido) e à dispositio (ou seja, a 
organização e o encadeamento das diversas citações). (2001, 
p. 72)

Quanto a nós, preferimos dar ouvidos aos antigos e a eles, cuja 
voz Curtius reviveu na passagem que se segue, nos filiarmos.  

Pensava-se assim desde os tempos merovíngeos até os tempos 
dos Tudors. Assim se apresentava Isidoro aos filólogos me-
dievais. Quando se chama a sua obra de compilação, deve-se 
refletir que essa denominação depreciativa não corresponde 
inteiramente aos fatos. A compilação, no fim da Antiguidade, é 
um gênero literário muito distinguido e apreciado, sobre cuja 
essência e denominações se espraia amplamente, por exemplo 
Gélio, na introdução a suas Noites Áticas (século IV) e Isidoro. 
São também uma compilação as Saturnais de Macróbio. Pre-
cisamente este autor, muito lido na Idade Média, salientou, 
no princípio de sua obra (I, 1, 6), que uma coleção de trechos 
escolhidos, pela forma da disposição e apresentação, podia 
tornar-se algo de novo e próprio. (CURTIUS, 1979, p. 183)

4.1 da arQuitetura literária

O Orto do Esposo está divido em: título; livro I – que vai breve-
mente falar das propriedades milagrosas do nome, escrito e falado, 
de Jesus; e onde se vai dizer quais as origens, os meios e os fins do 
Orto do Esposo; livro II – uma grande seqüência de alegorias entre o 
Paraíso Terreal e as Sagradas Escrituras e, por meio delas, vai-se dar 
um exercício de hermenêutica; livro III – onde vamos encontrar um 
grande tratado sobre a maneira “correta” de se ler a Bíblia e, desta 
maneira, aproveitar melhor o que de bom dela advém; e livro IV – o 
mais extenso deles, uma grande narrativa exemplar sobre ascese e 
mais hermenêutica. A nossa inserção de “título” na divisão do Orto se 
dá pela importância que ele tem na obra: muito mais do que um título 
qualquer, ele é a chave com a qual pode ser entendida a totalidade 
da obra, como veremos logo adiante.14 Uma vez compreendida sua 
significação, não há dificuldade de se prosseguir na leitura, mesmo 
para nós, leitores do século XXI. A edição crítica de Maler (1956a, v. 
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sem título, em prólogo e cinco capítulos; o livro II, também sem título, 
em prólogo e quatorze capítulos; o livro III, intitulado Falamento dos 
Proueytos e Cõdiçõões da Sancta Scriptura e de Como Deue Seer Leuda e 
Emsinada, em 15 capítulos sem prólogo; e o livro IV, sem título – embora 
a crítica já o reconheça como o Livro da Vaidade das Coisas Humanas –, 
com prólogo dividido em capítulo I e II, e 70 capítulos. 

Todos os capítulos estão entrelaçados – embora comportem 
características próprias – por uma mesma linha dorsal, que Fernandes 
identifica como a doutrina de São Bernardo de Claraval:

O fio condutor que confere unidade ao Orto e explica sua es-
trutura – questão a que, salvo engano, até o momento a crítica 
não concedeu a devida atenção – pode ter sido sugerido pela 
doutrina de S. Bernardo de Claraval, com a qual o monge alco-
bacense dá mostras de estar bastante familiarizado.15 Da vasta 
obra do místico cisterciense, o autor do Orto manifesta clara 
preferência pela famosa coleção de sermões sobre o Cântico 
dos Cânticos [...] São Bernardo divide o percurso amoroso que 
eleva a alma à beatitude contemplativa em três fases. Cremos 
que cada um dos degraus da via mística descritos naquele 
sermão [o Sermão 20 – Sermones in cantica canticorum – um 
dos mais citados no Orto] seja representado pelos três grandes 
temas abordados no Orto: o Esposo (Jesus: 1º Livro), o horto 
(as Sagradas Escrituras: 2º e 3º Livros) e a vaidade das coisas 
mundanas (4º Livro). (FERNANDES, 2001, p. 76-77)

Em seu texto, Fernandes desenvolve a idéia nomeando cada 
livro do Orto como um degrau, dentro dessa perspectiva bernardina: 
primeiro degrau – amor carnalis; segundo degrau – amor rationalis (1) e 
(2); e terceiro degrau – amor spiritualis. A idéia é muito bem sustentada 
e, não fosse outro o foco de nosso trabalho, prosseguiríamos com as 
considerações de Fernandes. A questão do amor em São Bernardo, 
repensada como mística nupcial cristã, tem sua origem, segundo Cur-
tius, num movimento de repúdio às condições sociais de sua época. 
Encontramos aí um paralelo entre dois momentos de ação mundanal 
e reação monástica: a mística nupcial bernardina em resposta às vai-
dades do mundo e a reação alcobacense em relação às suas próprias 
contextualizações mundanais. São Bernardo reagiu como se verá na 
citação adiante, e o autor do Orto exemplificou-a. Insistimos no fato 
de que o Orto do Esposo mostra-se, por qualquer viés pelo qual dese-
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jemos abordá-lo, uma releitura de tradições anteriores já enraizadas 
no século XIV. Vejamos o que observa Curtius:

Por volta de 1140, o cluniacense Bernardo de Morlas compôs o 
seu vigoroso poema monitório De Contemptu Mundi (Do despre-
zo do mundo).16 Anima-o uma ardente piedade extática, a ansiar 
pela Jerusalém celeste.17 Seu espírito monástico, voltado para o 
além, percebe, com profundo pesar, a depravação da época. Não 
somente estigmatiza a descrença, a sodomia e outros vícios do 
tempo, como amaldiçoa o amor e a mulher. Na mesma época, 
Bernardo de Claraval († 1153) leva o amor místico da Virgem ao 
mais delicado e sublime desenvolvimento. Na mesma ocasião 
(cerca de 1150) aparece um poema latino de oitenta estrofes – o 
Concílio Amoroso de Remiremont – que nos dá uma descrição 
cínica das orgias eróticas de um convento de freiras da Lorena: 
é o livre pensamento na paixão. Os preconceitos morais do 
cristianismo são ingênua e despudoradamente espezinhados. 
Como se comportam os três Bernardos ante essa emancipação 
da carne? [...] O de Claraval espiritualiza-o em amor divino, 
tomando do Cântico dos Cânticos a sua linguagem figurada. 
[...]. Notamos, pois, no meado do século XII, quatro diferentes 
atitudes para com Eros: o ideal estético amaldiçoa-o, a devas-
sidão rebaixa-o, a mística espiritualiza-o, a gnose consagra-o. 
O contemptus mundi elimina-o, mas a universitas mundi o adota. 
(1979, p. 127)

É por toda essa elaboração da mística nupcial que podemos pen-
sar um fato cuja importância é significativa o bastante para deixarmos 
escapar a este trabalho e a que, em relação à questão do amor que 
Fernandes propõe, podemos fazer algumas observações importantes: 
é em Alcobaça que estão os túmulos de D. Pedro I e Inês de Castro.

Como se sabe, a história trágico-amorosa de Pedro e Inês vai 
tornar-se um tema recorrente em toda a literatura portuguesa, tama-
nha sua importância e influência no imaginário português. De fato, 
encarando-se a questão pelo viés literário de Fernão Lopes ou de 
Camões – que descreveu o episódio breve porém apaixonadamente 
em Os Lusíadas – temos uma história envolvente, construída numa teia 
de traição, amor e vingança, interesses políticos, enfim, uma história 
com todos os elementos necessários de um bom romance. Mas até 
onde uma literatura cujo tema maior é o amor carnal, inclusive não 
abençoado pela Igreja, pode influenciar uma literatura doutrinário-
cristã? Em termos mais diretos, o que imaginamos é como o monge 
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de Pedro e Inês com que, é bem verdade, convivia diariamente no 
mosteiro de Alcobaça? Se até hoje encontramos na literatura contem-
porânea portuguesa traços desse episódio da história de Portugal, 
é bastante improvável que tenha sido ignorada pelo autor anônimo 
dada até mesmo a contemporaneidade dos dois.18 E talvez não tenha 
realmente sido. Tomemos como referência o que diz Saraiva sobre o 
episódio, ao descrever minuciosamente os túmulos de Pedro e Inês 
em Alcobaça:

Os túmulos estão profusamente esculpidos e lavrados. O do rei 
narra a história de São Bartolomeu, um rei (sic) que foi apóstolo 
de Cristo e lutou contra os ídolos, tendo por isso sido esfola-
do, morto e descabeçado, e que depois de morto, pegando na 
própria pele e na própria cabeça como quem pega num saco, 
se apresentou ao rei que o matara. Quem sabe se não há nesta 
escultura uma alusão à sobrevivência espiritual da que “depois 
de ser morta foi rainha?” (SARAIVA, 1993, p. 51-52)

Ora, considerando que é de Alcobaça um tratado capital para 
a questão da doutrina da hermenêutica bíblica dos quatro sentidos, 
responderíamos à pergunta de Saraiva dizendo que não só pode haver 
esta alusão, como a própria narrativa esculpida deve ser conseqüên-
cia direta dessa hermenêutica, que tira do sentido histórico-literal 
das coisas do mundo o sentido espiritual salvífico. E diríamos mais: 
Saraiva ainda teria esquecido – até porque esse não era o foco de seu 
trabalho – de que a hermenêutica bíblica, antes da salvação da alma 
como grande tema abrangente e final, passa necessariamente pela 
leitura da vida de Cristo nos fatos literais, donde faríamos novo ques-
tionamento semelhante ao daquele autor: quem sabe se da história 
de São Bartolomeu, aquele que “lesse” o túmulo não se lembraria do 
martírio do próprio Jesus, e, a seguir, encararia o martírio de Pedro 
e Inês de Castro como necessário à salvação? Afinal, como pregaria 
alguns anos depois o Orto do Esposo, é do sofrimento reconhecido 
em Cristo que se consegue a salvação eterna. E como este processo 
hermenêutico é infinito em significações e interpretações pessoais, 
esta alusão não estaria contrariando nenhuma outra, pelo contrário, 
somar-se-ia apenas a quaisquer outras que se fizessem à época sobre 
o episódio. 

Continua Saraiva sua descrição detalhada do túmulo em Alco-
baça:
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[...] Em baixo, no mesmo círculo exterior, o cadáver de Pedro 
estendido no túmulo, sobre o qual, no circulo médio, se vê sair 
uma figura nua que se liberta da carcaça terrena, que parece 
a pele de um monstro que tem por cabeça uma máscara de 
teatro antigo e que se apóia sobre dois corpos prostrados. Esta 
figura extravasa o círculo intermédio e entra parcialmente no 
círculo interior, onde (como vimos) não há história nem viven-
tes, o círculo de vida sobrenatural. Suponho que é a alma de 
D. Pedro elevando-se para o Paraíso por sobre o seu cadáver. 
(SARAIVA, 1993, p. 52)

A suposição de Saraiva também nos parece plausível o bastante 
para estar incorreta. Um dos temas do Orto será exatamente a luta 
constante entre o desejo do corpo físico pelo corruptível e o desejo 
da alma pelo retorno a Deus. Se o que é carnal é mau, pecaminoso, 
incorre constantemente no erro, o que é espiritual tem aparência ad-
versa, etérea, logo, anímica. É o que diz a inscrição tumular: o corpo 
de Pedro apodrecido, descaracterizado, libertando uma alma que 
começa a fazer uma jornada para além-materialidade. 

Entretanto, se, sob toda essa enorme influência e presença tão 
contemporânea sua, o autor do Orto decidisse exemplificar o episódio 
de Pedro e Inês como um amor que ultrapassa barreiras, que está li-
gado de alguma forma à experimentação de Deus, esta tarefa não lhe 
teria sido fácil. Lembramos que a história dos dois amantes é, antes 
de mais nada, a história de um amor proibido, ou antes, e também, de 
um amor carnal.19 Como fazer este deslocamento do condenável para 
o doutrinário? O lugar do condenável no Orto do Esposo leva necessa-
riamente à danação da alma e ao suplício eterno no inferno, e não a 
uma libertação da alma do plano material. A solução é a mesma que 
São Paulo utiliza quando começa a pregar e cuja expressão máxima 
já se encontrava em todo o Novo Testamento: a hermenêutica bíblica 
direcionada ao plano espiritual pela fé em Cristo, da caridade por 
Cristo e da esperança de salvação através de Cristo.20 Para que essa 
linha de raciocínio tivesse êxito – e aqui estamos supondo que teve, 
até mesmo pelo motivo de estarem, num mosteiro cisterciense, os 
corpos de dois amantes ilegítimos aos olhos da própria Igreja (pelo 
menos para Saraiva, como se verá a seguir) – era preciso que esse 
amor fosse cristianizado, em outras palavras, ressigfinicado. 

Estes túmulos são o documento mais espantoso que a Idade 
Média nos deixou sobre o amor de homem e mulher, o amor-
paixão, que não se deixa reduzir à sexualidade. Merecem bem 
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o romance bretão é indiferente ao sagrado, ou, pelo menos, 
ao sagrado cristão; apresenta o amor entre homem e mulher 
como uma necessidade cósmica fatal, e por isso à margem ou 
para além das regras sociais e das normas mais respeitadas da 
honra. Pelo contrário, nos túmulos de Pedro e Inês, o sagrado 
é intrínseco ao amor, que transcende a vida terrena. Embora 
tivesse sido uma união clandestina e não sacramentada durante 
a vida dos dois protagonistas, e até incestuosa, aparece nos 
túmulos com uma dimensão sobre-humana: os dois amantes 
obtêm, por direito próprio, um lugar à janela do Paraíso; e aque-
les que os contrariaram despenham-se nas goelas do Inferno. 
(SARAIVA, 1993, p. 54)

O amor e a morte associam-se tanto na estória de Pedro e Inês 
como na de Tristão e Isolda. Em ambos os casos o pecado é 
abolido, se é que chegou a existir. Mas a morte do casal bretão 
evoca a floresta e o mar, o ciclo da natureza que morre para 
renascer. Pelo contrário, o de Pedro e Inês é um momento da 
teologia cristã posta ao serviço do amor entre homem e mulher. 
É a sobrenaturalização do amor natural. Considerada assim, a 
escultura dos túmulos é uma blasfêmia que certamente não 
seria tolerada na época da Inquisição. Mas, vista por outro lado, 
mostra que nada se concebia fora da crença cristã, mesmo o que 
constituía um excesso ou uma anomalia em relação à norma 
social. (SARAIVA, 1993, p. 54, grifos nosso)

A que se chama o fato de nada ser concebido fora da crença 
cristã, mesmo sendo uma anomalia social? Hermenêutica. Esse é um 
exemplo bem claro de como funcionava esse sistema de ressignifica-
ções cristãs. O que é de se estranhar, é que o autor do Orto não tenha 
utilizado a história de Pedro e Inês como um de seus exempla. Talvez 
Saraiva esteja certo quanto ao processo de “sobrenaturalização” do 
amor carnal, mas talvez, para o nosso monge anônimo, a citação de um 
amor carnal não permitido pela Igreja (e o estamos assim consideran-
do baseados na proposta de Saraiva) oferecesse maiores problemas, 
mesmo lido através da hermenêutica. 

Mas sigamos com nossa proposta de trabalho tecendo conside-
rações sobre a primeira “parte” do Orto do Esposo: o título.

E puge nome a este liuro Orto do Esposo, s. Jhesu Christo, que 
he esposo de toda fiel alma, porque, asy como emno orto ha 
heruas e aruores e fruitos e flores e especias de muytas ma-
neyras pera delectaçõ e mãtim to e meezinha dos corpos, bem 
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asy em este liuro som conteudas mujtas cousas pera mãtimẽto 
e deleitaçom e meezinha e cõsolaçõ das almas [dos homẽẽs] 
de qualquer condiçom, ca em este liuro achara o rrude cõ que 
se ensinẽ e ho sages cõ que huse e o tybo cõ que sse acenda 
e o fraco con que se conforte e o ẽfermo cõ que seia sãão e o 
sãão cõ que seia guardado em sua saude e o cansado cõ que 
seia recriado, e o ffamii[n]to achara com que sse mãtenha. 
(MALER, 1956a, v. 1, p. 2)

O primeiro contato que temos com alguma explicação para o 
título do livro é do próprio autor, no prólogo do Livro I. Poderíamos 
elaborar muitas argumentações e evocar muitos autores para decifrar 
ou esmiuçar o significado do título, mas pensamos que as próprias 
palavras do autor já se mostram tão claras, que nos limitaremos a 
poucas linhas a mais sobre a questão. Naturalmente, quando dizemos 
“tão claras”, estamos partindo de uma clareza que provém do exercício 
da hermenêutica bíblica, isto é, entendida a hermenêutica com que 
conviviam naturalmente os medievais, a expressão “orto do esposo” 
se explica facilmente. Entretanto, como o exercício hermenêutico não 
é um conhecimento de causa obrigatório, principalmente em nosso 
século XXI, façamos um breve acompanhamento de raciocínio. Diz o 
autor: “E puge nome a este liuro Orto do Esposo, s. Jhesu Christo, que 
he esposo de toda fiel alma”. Feita essa primeira significação, faltaria 
ao leitor saber que “orto” é este o de Jesus. O próprio autor explica 
na continuação do parágrafo: “[...] porque, asy como emno orto ha 
heruas e aruores e fruitos e flores e especias de muytas maneyras 
pera delectaçõ e mãtimẽto e meezinha dos corpos, bem asy em este 
liuro som conteudas mujtas cousas pera mãtimẽto e deleitaçom e me-
ezinha e cõsolaçõ das almas”. Ora, já sabemos então que “orto” é este 
e que “esposo” é este, bem como já se conhecem suas funções. Falta, 
entretanto, um pano de fundo teórico que ligue esses elementos, isto 
é, ainda que se saiba que o livro é proveitoso como é proveitoso um 
horto, por que este horto é necessariamente o do esposo das almas 
fiéis? A resposta a esta pergunta está no processo hermenêutico, que 
pressupõe, incondicionalmente, que, a partir de qualquer leitura – seja 
do Livro do Mundo, das obras pagãs ou das Sagradas Escrituras – se 
veja reconhecida a figura de Jesus. Não importa, para a hermenêuti-
ca, se esse reconhecimento se dará nesta ou naquela linha, neste ou 
naquele parágrafo, desta ou daquela forma; o importante é que Jesus 
Cristo seja reconhecido pelos sinais do mundo, a leitura mundanal 
deve significar Cristo.21 Daí temos que o horto a que o autor se refe-
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encontrado pela experiência sensorial proporcionada pelas ervas, 
pelas frutas, pelas flores, pelas águas, etc. do horto. O Orto do Esposo 
pode ser traduzido, numa maneira simples mas não superficial, em 
"O Caminho para Cristo".

Falamos da leitura do Livro do Mundo, das obras pagãs, das 
Santas Escrituras, enfim, tudo é caminho, segundo a prática hermenêu-
tica, para Cristo. Por que então a escolha de um horto como alegoria 
desse caminho, dessa leitura cuja meta final é o reconhecimento de 
Jesus? Vejamos o que diz Fernandes sobre o assunto:

O horto, assim como o bosque ou o vergel, representa na tra-
dição medieval um cenário propício para a ascese espiritual, 
conforme testemunham os títulos de importantes obras mís-
ticas contemporâneas ao Orto do Esposo, tais como o Boosco 
deleitoso e o Virgeu da consolaçon. Enquanto espaço bem 
delimitado e cuidadosamente trabalhado, o horto simboliza o 
recolhimento, condição indispensável para o cultivo do espí-
rito. O próprio termo paraíso significa “jardim”, e o Gênesis o 
descreve como um jardim repleto de árvores formosas, que dão 
frutos saborosos.22 Além disso, a Idade Média, por influência 
do Cântico dos Cânticos – uma das principais fontes do Orto do 
Esposo –, retratou o Paraíso Terreal como um hortus conclusus.23 
O significado místico e alegórico do título será largamente 
explorado pelo autor, sobretudo nas duas primeiras partes da 
obra. (FERNANDES, 2001, p. 76).24

A escolha do horto não é, portanto, fortuita, e sim uma escolha 
consciente dentro de uma tradição literário-religiosa forte o suficiente 
no imaginário medieval para se exteriorizar nas obras místicas do 
período.25 Tradição esta que, como já vimos, está expressa claramente 
no Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 1: “Já vou ao meu jardim, 
minha irmã e noiva minha, colher mirra e bálsamo, comer do favo de 
mel, beber vinho e leite. Amigos, comei! Bebei e embriagai-vos do 
amor!”.

Tradição que também já vinha com Santo Agostinho, no século 
IV, conforme o capítulo XII do Livro VIII das Confissões, em que o santo 
narra sua conversão ao cristianismo: 

Mas logo que esta profunda reflexão tirou da profundeza de 
minha alma, e expôs toda minha miséria à vista de meu coração, 
caiu sobre mim enorme tormenta, trazendo copiosa torrente de 
lágrimas. [...] Alípio, atônito, continuou no lugar em que estáva-
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mos sentados; mas eu, não sei como, me retirei para a sombra 
de uma figueira, e dei vazão às lagrimas; e dois rios brotaram 
de meus olhos, sacrifício agradável a teu coração. E embora não 
com estes termos, mas com o mesmo sentido, muitas coisas 
te disse como esta: E tu, Senhor, até quando? Até quando, Se-
nhor, hás de estar irritado! Esquece-te de minhas iniqüidades 
passadas! Sentia-me ainda preso a elas, e gemia e lamentava: 
Até quando? Até quando direi amanhã, amanhã? Por que não 
agora? Por que não pôr fim agora às minhas torpezas?
Assim falava, e chorava oprimido pela mais amarga dor do 
meu coração. Mas eis que, de repente, ouço da casa vizinha 
uma voz, de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia 
muitas vezes: “Toma e lê, toma e lê”.
[...] Uma só interpretação me ocorreu: a vontade divina manda-
va-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse.
[...] Peguei-o, abri-o, e li em silêncio o primeiro capítulo que me 
caiu sob os olhos: “Não caminheis em glutonarias e embriaguez, 
não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em 
contendas e rixas; mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, 
e não cuideis de satisfazer os desejos da carne.”26 (AGOSTINHO, 
2002, p. 184-185)

Há, como podemos ver, muita influência das duas passagens 
na construção do Orto do Esposo. No caso das Confissões, vemos 
passagens que estão de acordo com todos os quatro livros do Orto: 
“revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo” para o Livro I; “Toma e lê” 
e “li em silêncio” para os Livros II e III; e “não cuideis de satisfazer os 
desejos da carne” para o Livro IV. No caso do Cântico dos Cânticos, 
sua influência chega ao Orto do Esposo através de São Bernardo de 
Claraval,27 conforme diz Maler, que ainda traça um paralelo dessa 
mesma influência na obra posterior ao Orto, a tradução portuguesa do 
Livro de Vita Christi, e relaciona essa influência bernardina diretamente 
ao Livro I do Orto, o que fala sobre o amor ao nome de Jesus e sobre 
suas propriedades miraculosas e salvíficas:

Pelo que toca ao primeiro tratado, cabe observar que, escrito 
pouco depois da morte Del-rei D. Fernando, ocorrida em 1383, 
é anterior à pregação, sobre o mesmo tema, de S. Bernardino 
de Sena, iniciada em 1417, e gira quase todo à volta do formoso 
sermão XV dos Cânticos dos Cânticos ou Cantares de amor, de 
S. Bernardo (Migne, Pl, t. 183, col. 843-848) – fonte igualmente 
explorada, entre outros, por Ludolfo Cartusiano em sua Vita 
Christi; compare-se, por exemplo, a fl. 2 v do Orto com o que 
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edição fac-similar e crítica, publicada pelo Centro de Pesqui-
sas da Casa de Rui Barbosa, t. I, 1955, n. 400-405, p. 139-141.28 

(MAGNE, 1956, v. 1, p. viii-ix)

Sobre o Livro I, o mais curto de todos cujo tom é notadamente 
introdutório à prática hermenêutica, começaríamos pela caracteri-
zação de seu prólogo. Nele, como se verá durante grande parte deste 
capítulo, estão os motivos pelos quais o autor escreve o livro, o es-
copo da obra, a escolha do título e sua explicação, e um exemplum 
ao final sobre o martírio de Santa Dorotéia e de como ela “prova” a 
existência do Paraíso para São Teófilo e, ainda, encontram-se passa-
gens de reforço para a explicação das expressões “esposo” e “orto do 
esposo”. O exemplum é um pouco longo, mas sua ilustração nos parece 
muito apropriada aos propósitos deste trabalho, assim passamos a 
transcrevê-lo:

Exemplo. Hũa sancta uirgem, que auia nome Dorothea, era 
leuada pera degolar pella fe de Jhesu Christo, e hũũ escolas-
tico leterado, que auia nome Theofilo, escarnecendo dela, 
disse-lhe: Tu, espossa de Christo, emvia-me do parayso do 
teu esposo rosas e pomas. E a sancta uirgem lhe respondeo: 
Certamẽte asy farey. E ella, quando ueo ao luguar onde auia de 
seer degolada, fez oraçõ a Deus, e, acabada a oraçom a Deus, 
logo apareceu ante [el]la hũũ menino que tragia ẽ hũũ [p]ano 
de linho muy aluo tres ma[çã]ãs muy nobres e tres rosas [m]
uy fremosas. E dise-lhe a sancta urigem: Rogo-te que leues 
esto a Theo[fi]lo e di-lhe: Ex aquello que pidiste a [D]orothea 
que te emviasse do parayso do seu esposo. E a sancta uirgem 
foy degolada e acabou seu marteyro. E [T]heofilo estaua 
recontando o prometimẽto que lhe fezera a sancta uirgem, 
escarnecendo della, e aque o menino chegou ante elle cõ o 
pano do linho aluo, ẽ que tragia aquellas maçããs marauilhosas 
e as rossas muy fremossas, e dise-lhe: Jrmãõ, ex aqui aquello 
que te promẽteu a uirgẽ muy sancta Dorothea, que te emuia 
do parayso do seu esposo. E entõ Theofilo tomou as pomas e 
as rosas e braadou muy grande uoz, dizen[d]o: Uerdadeyro 
Deus he Jhesu Christo. E diseron-lhe os conpanheyros: En-
sandeces ou dizes esso em jogo? Respondeu Theofilo: Eu nõ 
soom sandeu nẽ ey talante de jogo mais creo uerdadeyramẽte 
que Jhesu Christo he uerdadeyro Deus, ca agora he o mes de 
Feuereyro e toda esta terra de Capadocia he cuberta de geada 
e de friu e nõ ha em ella folhas uerdes nẽ flores nehũas. Pois, 
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donde pensades que ueerõ estas maçããs con suas folhas e 
estas rosas tam fremosas? E elles diserom: Esso nõ sabemos 
nos. E Theofilo lhes disse: Eu faley a Dorothea quando a leu-
auã a degolar e dise-lhe em escarnho: Molher, hu te uaas? E 
ella me disse: Uou-me pera o meu amigo e meu esposo Jhesu 
Christo, que me conuida pera muy sanctas uodas e muy so-
lempnes manjares pera o seu parayso. E eu lhe disse como a 
sandia: Quando fores em esse parayso, emuia-me das rosas 
e das maçããs. E ella me promẽteu que o farya. E agora, tanto 
que foy degolada, ueeo a mỹ hũũ menino que me parece que 
nõ he mais de jdade de quatro ãnos, e chamou-me a de parte e 
falou-me tam perfectamente, que a mĩ parecia seer eu rustico 
ante el e amostrou-me e deu-me este pano cõ estas tres rosas e 
tres maçããs e dise-me: Aquella uirgem sancta Dorothea te ẽuia 
esto, asy como o promẽteu, estas doas do orto do seu esposo. 
E, tanto que as eu tomey e comecey de braadar, logo aquelle 
moço nõ pareceu mais, e eu creo que era angeo de Deus. E 
logo Theofilo começou a braadar: Bemauẽturados som aquelles 
que creem em Jhesu Christo, e aquelle que da a elle a sua fe, 
he uerdadeyro sabedor. E degolarõ-no con [os] outros e foy-se 
pera o parayso do deleyto, que he ẽ no ceeo. E asy mostrou este 
leterado a sua doutrina per paciencia, ca, segundo diz hũũ 
sancto padre, a doutrina do barõ conhece-sse pella paciẽcia, 
ca, quanto o homẽ he meos paciẽte, tanto se mostra por meos 
ẽsinado. (MALER, 1956a, v. 1, p. 3-4, grifo nosso)

Os cinco e únicos capítulos do Livro I, “Do nome de Jhesu”, 
posteriores ao prólogo, estão todos voltados para a enunciação e para 
a escrita do nome de Jesus, e dos maravilhosos efeitos que advêm 
dessas expressões.29 Seguindo o sumário de Martins (1956b, v. 2, p. 
191 et seq.), temos a seguinte ordenação do Livro I:

Cap. I. Toda obra deve começar pela invocação do nome de 
Jesus. Exemplos.

Cap. II. O nome de Jesus é mandar da alma. Exemplos.
Cap. III. O nome de Jesus é remédio para a alma. Exemplos.
Cap. IV. Da novidade maravilhosa do nome de Jesus. Da sua 

grandeza. Do seu poderio. Exemplos.
Cap. V. Da força do nome de Jesus. Exemplos.
Para o capítulo I, destacamos o seguinte exemplum:

Exemplo. Chegou Sam Paulo aa cidade de Athẽnas. E os gran-
des filosaphos da cidade desputauã con el sobre a fe de Jhesu 
Christo. E dise-lhe hũũ filosapho, que auia nome Dignis: Se tu 
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ell uir, logo eu creerey. Mais nõ huses de palauras magicas, qua 
per uẽtura sabes tu taaes palauras que am este poderio. E disse 
Sam Paulo: Pera tu tolheres toda duuida, eu te escreuerey as 
palauras, e tu as dy ao cego per tua boca, e ẽ esta guisa: Enno 
nome de Jhesu Christo nado da Uirgem, crucifixo, morto, e que 
resurgio e sobio aos ceeos, uee! E entom disse Dinis ao cego 
estas palauras, e o cego logo uyo, e Dinis logo creeo a ffe de 
Jhesu Christo, e depois foy martir glorioso. E asy parece que o 
nome de Jhesu Christo he luz da ffe catholica. (MALER, 1956a, 
v. 1, p. 7)

Para o capítulo II, consideramos mais representativo o exem-
plum seguinte:

Exemplo. Hũũ caualeyro amaua muyto Jhesu Christo, e, cõ 
muy grande amor que lhe auia, foy-sse a Jherusalem e andou 
per todolos sanctos lugares hu Jhesu Christo naceu, morreu e 
resurgiu e cõuersou e fez as outras cousas. E em fim de todo 
ueeo aquel caualeyro ao monte Oliuete, hu Jhesu Christo sobiu 
aos ceeos, e disse asy: Meu Senhor Jhesu Christo, nõ sey hu 
uaa mais depos ty. Em este luguar me faze caminho per que 
uaa a ty! E, tanto que esto disse, logo lhe sayo a alma e os seus 
seruentes leuarõ-no a hũũ fisico que lhes disesse que entendia 
daquel feito, e o fisico lhe preguntou por suas condiçõões, e 
elles lhe diserõ que era muy alegre ẽ no amor de Jhesu Christo, 
e dise-lhe o fisico: Certamẽte cõ grande prazer foy partido per 
meo o seu coraçõ. E emtam abrirõ-lhe o costado e acharon-lhe 
o caraçom aberto e partido, e era dentro em elle escripto: Jhesu 
meu amor. 30 (MALER, 1956a, v. 1, p. 7-8)

Do capítulo III, por serem curtos, escolhemos dois exempla 
bastante criativos:

Exemplo. Hũũ homẽ foy leuado ao jnferno pera ueer as pẽnas 
que hi som, e antre aquelles que hy eram, vyo hũũ homẽm que 
era todo metido e os tormẽtos, afora a cabeça, que tijnha fora. 
E pregũtou-lhe porque nõ padecia pẽna ẽna cabeça, e elle lhe 
disse: Porque soya muitas uezes poer o nome de Jhesu ẽna 
cabeça escripto, e porẽm nõ padeço pẽnas em ella. 
Exemplo. Hũa uez preguando hũũ frade do nome de Jhesu 
muytas boas cousas, estaua hi hũũ cidadaãõ que auia emfirmi-
dade de febre. E, quando ouuiu a uirtude deste nome, escreueo 
o nome ẽna augua e beueo-a ao tempo que lhe auia de uĩĩr a 
sazom, e logo o leyxou a febre. (MALER, 1956a, v. 1, p. 9)
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No capítulo IV, que trata do poder do nome de Jesus como 
elemento fundamental para exorcismos, encontramos o seguinte 
exemplum: 

Exemplo. Hũũ sancto homẽ mãdou a hũũ demo ẽno nome 
de Jhesu Christo que se partisse de hũũ luguar e se fosse 
morar a outro, ẽ guisa que nũca empeecesse a nehũũ que 
chamasse a gloriosa Madre de Deus. E o diaboo, tanto que 
esto ouuiu, feze o mãdado do sancto homẽm per uirtude 
do nome de Jhesu. (MALER, 1956a, v. 1, p. 12) 

É do capítulo V um exemplum que recorre às tradições orais 
vindas do Oriente:

Exemplo. Conta hũũ sabedor, que ha nome Plinio, que ha hũa 
aruore en Terra de Jndia, que nũca apodrece a madeyra della 
nẽ a pode queymar o fogo. E esto he, segundo diz hũũ doutor, 
porque esta aruor ha en sy e[n]xertado, em leteras judengas 
escriptu, este nome Jhesu, e pella uirtude do glorioso nome nõ 
a pode queymar o fogo. E bem asy, se o homẽ guardar firmemẽte 
este nome Jhesu ẽno seu coraçom, nunca seera queymado do 
fogo do peccado nẽ do fogo do jnferno, e porẽ diz o sabedor ẽno 
Eclesiastico: Senhor Deus, tu me liuraste da pressura da chama 
segundo a multidom da misericordia do teu nome, e ẽ meo do 
fogo nõ fuy queymado. (MALER, 1956a, v. 1, p. 13)

O Livro II é aquele em que temos bastante nítida uma compara-
ção alegórica entre as Santas Escrituras e o Paraíso Terreal. É desta 
alegoria que o autor vai se utilizar para descrever todas as proprieda-
des benéficas que se pode ter através da leitura da Bíblia, assim como 
é benéfico tudo o que no Paraíso Terreal (leia-se o Jardim do Éden) 
é produzido. Seus capítulos e assuntos encontram-se organizados 
dessa forma:

Prólogo. 
Cap. I. Descrição do Paraíso Terreal.
Cap. II. Dos enxertos do Paraíso Terreal. Exemplos.
Cap. III. Das plantas do horto da Santa Escritura. Exemplos.
Cap.. IV. Das espécies aromáticas do horto da Santa Escritura. 

Exemplo.
Cap. V. Das flores do horto da Santa Escritura. Exemplo.
Cap. VI. Das árvores do horto da Santa Escritura. Exemplo.
Cap. VII. Dos frutos do horto da Santa Escritura. Exemplo.
Cap. VIII. Do orvalho do horto da Santa Escritura. Exemplo.
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Cap. X. Dos ventos do horto da Santa Escritura. Exemplo.
Cap. XI. Das aves do horto da Santa Escritura e do seu canto, 

S. Agostinho, S. Jerônimo, S. Gregório e S. Ambrósio, aves alegóricas 
do horto. Exemplo.31

Cap. XII. Dos quatro rios do horto da Santa Escritura: Geon, 
Físon, Tigre e Eufrates. Exemplo.

Cap. XIII. Do muro do horto da Santa Escritura. Exemplo.
Cap. XIV. Dos guardadores do horto da Santa Escritura. Exemplo.
A relação de semelhança entre este livro do Orto e o Cântico 

dos Cânticos é, para Mário Martins, não só muito forte – inclusive, 
também, através dos Sermones in cantica de São Bernardo – como 
também, nesta semelhança, um movimento duplo, um deslocamento 
de alegorias do horto.

Há uma diferença, ao mesmo tempo grande e pequena, entre 
o horto deste livro e o dos Cantares. Com efeito, no Horto do 
Esposo, sobretudo no começo, a esposa é a alma que se recreia 
no horto, ou jardim da Sagrada Escritura. E por linha secundá-
ria, também nesta obra. Por seu lado, Cristo alegra-se na alma 
do homem – e esta é um horto regado pelos rios da Sagrada 
Escritura. (MARTINS, 1979, p. 51)

De qualquer maneira, há um continuum entre a alma humana 
e seu esposo, Jesus, um movimento circular que se perpetua dentro 
do Paraíso Terreal, em que tanto Esposo quanto esposa espirituais 
deleitam-se um no outro, pelo conhecimento da Verdade que é ad-
quirida do usufruto do horto e da Bíblia – para o autor do Orto – uma 
mesma coisa. É um dos livros mais bonitos do Orto do Esposo; há 
nele uma espécie mesmo de poética mística, facilitada pela paisagem 
idílica do locus amoenus.32 Como já vimos anteriormente, a questão 
da autoria ou não do Orto do Esposo fica, a exemplo do Livro II, pelo 
menos para nós, muito bem delineada. Embora todos os elementos 
constitutivos da “literatura” neste Livro II não sejam obra do monge 
anônimo, a forma como ele foi escrito – e estamos apelando para um 
olhar sobre a poiesis do livro – denuncia não só uma autoria, mas 
um talento autoral para o qual não se pode fechar os olhos. Alguns 
exempla ilustrativos do Livro II:

Asy como ẽno orto do parayso terreal som muy fremosas plan-
taçõões, bem asy ẽna Sancta Escriptura ha duas plantas muy 
fremossas, s. a plantaçom da egreia militante, que he o ajũtamẽto 
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dos fiees christããos ẽ esta presente uida. [...]. A outra plantaçom 
he da egreya triumphante, que he o ajuntamẽnto dos sanctos 
ẽna gloria celestrial. (MALER, 1956a, v. 1, p. 17)

Assy como ho orto do parayso terreal he muyto delectoso com 
flores muy fremosas, bem asy ẽno orto da Sancta Scriptura ha 
muytas flores muy esplandecentes em sua color, per que ella 
he conprida de muy preciosos e muy deleytosos odores, onde 
diz Salamõ ẽno Cantar do Amor, falando pello Spiritu Sancto en 
pessoa do esposo: Flores aparecerõ ẽna nossa terra. E em este 
orto da Sancta Escriptura colhe o homẽ a rrosa de marteyro 
e payxom, lilyo de castidade e a flor da uiola da humildade, 
açafram de caridade. (MALER, 1956a, v. 1, p. 21)

Asy como ẽno orto do parayso terreal ha muytas aruores muy 
nobres de muytas maneyras, bẽ assy ẽna Sancta Scriptura ha 
muytas aruores muy fremossas e de grande prazer, onde diz 
Jhesu, filho de Syrac: A rrayz da sabedorya he temor do Se-
nhor, e os seus ramos muyto antygos. E em este orto da Sancta 
Scriptura he o cedro da esperança das cousas celestriaes e a 
olyueira da piedade e a palma da uitoria. E em meo deste orto 
he o lenho desta uida, que he Jhesu Christo, que he fim e per-
feiçom da Sancta Escriptura, e todas as outras aruores nobres, 
uirtuosas e spirituaes, que ha fazem muy alta e muy deleytosa, 
onde diz Jhesu, filho de Syrac, falando en persoa da sabedoria da 
Sancta Escriptura: Eu soom exalçada como o cedro ẽno monte 
de Libano e assy como o acipreste ẽno monte de Syom, e asy 
como a palma soom exalçada em Cades e asy como a oliue[i]ra 
fremosa emnos campos. (MALER, 1956a, v. 1, p. 23)

Um exemplum curioso do capítulo XIII mostra que a narrativa 
alegórica do Orto se faz não apenas por prédicas de exaltação às vir-
tudes das Escrituras, comparando-se o que há de bom e verdadeiro 
nela com o que há no Paraíso Terreal, mas também pelos males que 
podem ocorrer se uma hermenêutica das Santas Escrituras não for 
corretamente praticada, entenda-se aí também o termo heresia:

Exemplo. E outrossy, porque Plato, perfeyto da cidade de 
Constantinopla, e Marino, per mãdado do enperador, emade-
rom a hũũ hymno da Triindade palauras contra a ffe e ho yam 
cantando con seu maao emadimẽto pella praça da cidade, ueo 
subitamente sobre elles nuvẽẽs que lançauã sobre as cabeças 
delles cijnza em logo de chũũa, e toda a cidade e a prouĩcia foy 
cuberta. (MALER, 1956a, v. 1, p. 35)
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amos de citar Curtius que se lembra da comparação que Santo Isidoro 
de Sevilha fazia entre a prática do arado e a prática da escrita. O monge 
alcobacense anônimo não incluiu em suas alegorias entre o Paraíso 
Terreal e as Santas Escrituras, essa comparação de Isidoro.33 Entretan-
to, como o tema se encaixa com muita propriedade no eixo alegórico 
proposto no Livro II do Orto pelo seu autor, passamos a transcrevê-lo 
como complementação ao que já se falou sobre o tema.

Isidoro sabe também que os “antigos” dirigiam as linhas como 
o lavrador abre os sulcos (Et. VI, 14, 71); logo, que escreviam 
“em bustrofédon”.34 A metáfora “relha” por “estilo” (vomer por 
stilus) não está comprovada, ao que eu saiba, em nenhuma outra 
parte na literatura latina, mas se encontra nos poetas medie-
vais. Deve, portanto, em qualquer caso, provir de Isidoro. A 
base da comparação é, naturalmente, mais antiga. Já em Platão 
encontramos a comparação do cultivo do campo com a escrita. 
Os romanos só mui raramente usaram arare como metáfora 
de escrever. O composto exarare (“desenterrar, arrando”) é 
muito mais freqüente. Parece, todavia, não ser mais sentido 
como expressão figurada, significando apenas “assentar no 
papel”, “reduzir a escrito”. Não encontro antes de Prudêncio 
a denominação de “sulco” dada à linha escrita (Perist. IX, 52 e 
IV, 119; Apoth. 596). As passagens de Isidoro devem significar 
que a comparação passou à consciência do copista medieval 
e se vulgarizou. O pergaminho é o campo, o copista conhece 
a arte de “lavrar os campos do livro” (bibliales... proscindere 
campos; Poetae, I, 93, 5). (CURTIUS, 1979, p. 325)

O Livro III do Orto do Esposo é aquele que consideramos mais 
prático, isto é, aquele que vai apresentar ao leitor os aspectos práti-
cos de uma leitura que ele considera correta da Bíblia, constituindo 
um grande conjunto de regras ascéticas e de origem monástica para 
essa leitura. O livro também vai dispor de condições físicas, mentais, 
sociais e intelectuais necessárias a todo aquele que desejar ler com o 
máximo aproveitamento espiritual as Santas Escrituras. O eixo temáti-
co muito semelhante ao do Livro II está presente, conforme observou 
Fernandes, também na arquitetura literária do Orto, quando o último 
capítulo daquele é continuado pelo primeiro do livro seguinte:

A nova parte do Orto começa exatamente no ponto em que a 
anterior havia terminado, ou seja, manifestando preocupação 
de salvaguardar a pureza da doutrina bíblica contra os ataques 
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dos emiigos da fé católica. O autor principia por referir-se às 
sete colunas firmes, os sacramentos, que sustentam o edifício 
da Igreja. Cristo, que é o ortelam do jadim da “sancta ygreya”, 
dispôs para sua defesa o querubim do “conprimẽto da sciencia”, 
a espada de fogo dos santos doutores e a espada “retornacida” 
da fé dos mártires (p. 37). Estes instrumentos devem garantir 
também a ortodoxia da exegese bíblica, que é a preocupação 
fundamental do monge nesta parte da obra. (FERNANDES, 
2001, p. 87)

Proposital ou não, a construção de uma imagética de proteção 
contra o profano sobre as Escrituras logo no início do Livro III dá ao 
leitor, principalmente ao leitor contemporâneo da obra, toda uma idéia 
de sacralidade inviolável,35 de infalibilidade da escrita e, ao mesmo 
tempo, de uma promessa de aniquilamento caso sejam essas barreiras 
de algum modo transpostas. Também é nesta parte do Orto que seu 
autor vai construir toda uma argumentação que eleva as Escrituras 
ao status de única fonte legitimada, santificada de conhecimento e 
das verdades do mundo e de Deus. Qualquer outra literatura é mera 
ilusão ou falseamento da realidade, e é veículo para uma condenação 
certa da alma.

A Sancta Escriptura contem em sy toda a sabedoria, onde diz 
Sancto Agostinho que qualquer cousa que o homẽ aprender 
fora da Sancta Escriptura, se cousa he danosa que empeeça, 
aly achara per que seya condẽnada e, sse cousa he proueytisa, 
emna Sancta Escriptura a achara. (MALER, 1956a, v. 1, p. 40)

Muito do que ensina o autor do Orto em relação à leitura das Es-
crituras vem da Regra de São Bento,36 principalmente todas as acepções 
ligadas à expressão “lectio divina”;37 e há também uma preocupação 
com o papel da inteligência humana no processo, que não deve ser 
utilizada isoladamente, já que o entendimento das Santas Escrituras 
não é puramente um processo intelectual, mas também um processo 
espiritual, de amor, de pureza, de fé.

A leitura das Santas Escrituras, por facultar o acesso do homem 
à sabedoria divina, exige atenção e cuidados especiais por 
parte dos fiéis. Ao invés de escoldrinhar – ou seja, especular e 
questionar de modo arrogante – os mistérios de Deus, o Orto do 
Esposo afirma que a razão humana deve prestar assentimento à 
verdade revelada reconhecendo seus limites, no que segue uma 
longa tradição, cujo maior representante é o credo ut intelligam 
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o mistério revelado nas Escrituras: “todo homẽ que quer leer 
pellas Sanctas Scripturas, nõ cinfii da agudeza de seu ẽgenho nõ 
da sua soteleza nẽ do grande trabalho do seu studo mas confii 
da bondade de Deus e da piedade da oraçõ e da humildade de 
dentro do coraçõ” (p. 55). Assim, o estudo da Palavra de Deus 
requer, antes de mais nada, um coração puro e virtuoso, pois 
a “sciencia sem uirtude nõ he digna seer nomeada sabedoria” 
(p. 50). (FERNANDES, 2001, p. 91)

O Livro III ainda mostra a intenção revelada pelo autor do Orto 
no seu prólogo de que o livro seja efetivamente acessível aos “mais 
simples”, e isto fica demonstrado nesta passagem do capítulo II da-
quele livro: “E primeyro deue leer e studar ẽnas cousas mais ligeyras 
e entende-llas, pera cheguar depois aas cousas mays altas” (MALER, 
1956a, v. 1, p. 40). Há numa única passagem duas informações não-
ditas: uma é a de que, para o autor, existem passagens da Bíblia mais 
e menos fáceis de ser compreendidas, o que pode revelar tanto um 
estudo aprofundado das Escrituras pelo autor do Orto como também 
uma dedicação de lectio divina menor deste para com aquelas. A outra 
é a firme convicção que o autor tinha em relação ao sucesso da sua 
obra, ao alcance “global” que o Orto teria em terras portuguesas, fos-
se com o clero, a nobreza ou os leigos. Não estivesse o alcobacense 
seguro desse “alastramento literário”, não teria advertido supostos 
leitores não-preparados para uma dificuldade inerente em certos 
trechos da Bíblia. É verdade que esta dificuldade podia estar também 
dentro dos ambientes monásticos, mas, presume-se, em muito menor 
escala. Ou ainda, se nos permite o leitor mais esta conjectura, estaria 
o monge anônimo preocupado com a “irmã” que lhe encomendou o 
livro? Em algumas páginas à frente, quando dedicarmos algumas 
linhas à questão da “irmã da casa divinal e humanal”, veremos ou-
tras possibilidades de identificação desta monja. A elas, pedimos ao 
leitor a benevolência de aditar mais esta: seria a “irmã” uma simples 
mensageira de uma encomenda tão erudita mas que, por não querer 
mostra sua condição de iletrada ao “irmão”, fez as vezes da solicitante 
original, sua abadessa, por exemplo?

O Livro III é relativamente curto, tem somente 15 capítulos, mas 
Maler foi, na confecção do sumário desta parte do Orto, muito mais 
generoso, fazendo, para cada capítulo, um pequeno resumo. Pela sua 
extensão, não teremos com o Livro III o mesmo procedimento que 
tivemos anteriormente com os Livros I e II, mas listaremos apenas 
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alguns capítulos mais interessantes que se destaquem do conjunto, e, 
sempre que necessário, transcreveremos os trechos ou exempla dos 
capítulos destacados para uma melhor ilustração destes. Em tempo, 
utilizaremos este mesmo procedimento para o Livro IV, o maior dos 
quatro livros – constitui 3/4 de todo o Orto.

Capítulo IV. Utilidade de ler a Santa Escritura. É mal ter livros 
sem os ler. Exemplos. Outro dum eunuco que caminhava lendo.

A liçom da Sancta Escriptura he necessária e da saude aa alma, 
ca a Sancta Escriptura chama o coraçom daquel que per ella 
lee pera a celestrial morada e tirão dos deseyos terreaaes e 
muda-o pera abraçar os deseios perdurauees e tira o ffastidio e 
ho emfadamẽto, e pella oraçom he homẽ alinpado e pella liçom 
he emsynado. Quẽ quiser sempre seer com Deus, deue ameude 
orar e ameude leer, porque, quando oramos, emtom falamos co 
Deus, e, quando leemos, entom fala Deus connosco. (MALER, 
1956a, v. 1, p. 45)

Capítulo VII. Ciência sem virtude não é sabedoria. Cientistas sem 
virtude são comparáveis a demônios. O importante é guardar os man-
damentos de Deus. Exemplos de filósofos pagãos. Estes devem ser os 
modelos dos cristãos, os quais acharão a verdadeira filosofia na Santa 
Escritura. Exemplo dum filósofo que deixou a ciência mundana.

A sciencia sem uirtude nõ he digna seer nomeada sabedoria 
onde diz Platam filosafo que a sciencia que he alongada da justi-
cia mais deue seer nomeada falsura e ẽgano mais que sabedoria. 
E a sciencia sem uirtude faz os homẽẽs demoninhados ca demo 
quer dizer sages, e porẽm diz Sam Francisco: Tanto sabe cada 
hũũ homẽ quanto obra e nõ mais. Ca hũũ demo [mais] soube das 
cousas celestriaes e mais sabe das terreaes ca todollos homẽẽs. 
E, quando uires algũũ que á sciencia e viue mal, cuyda que he hũũ 
dos sotiis demões. O conhocimẽto que hã os demões de Deus 
he afliçom a elles, ca nõ amã aquel que conhecem, e porẽm diz 
Sanctiago: A aquele que sabe o bem e nõ o faz, pecado he a elle, 
cõuem a saber mayor, porque nõ salua o homẽ saber prophetizar 
nẽ preeguar nẽ saber os segredos do Testamento Uelho e Nouo 
nẽ couerter muytos e ouuir pẽẽdenças e fazer milagres, se mal 
viue, mas salua o homẽ guardar os mãdados de Deus e ama-lo 
de todo coraçõ. E porẽ diz o sabedor Salamõ: Cerco douro ẽnos 
narizes do porco a molher fremosa e sandia: quer dizer homẽ 
leterado de maaos custumes. Onde diz hũũ sabedor que a phi-
losafia he cõnhocimẽto das cousas humanaes e deuinaees con 
studo de bem uiuer. (MALER, 1956a, v. 1, p. 50)
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o Capítulo VIII. A leitura deve fazer-se metodicamente. O leitor 

deve meditar na leitura; só assim pode chegar a entender a Santa Escri-
tura. E deve procurar reter o que lê, e ler com perseverança. Exemplos 
de Parmênides, Temístocles, Sócrates, certo sábio e Euclides. O leitor 
da Santa Escritura não se deve apressar e deve dar-se tempo de me-
ditar. Citação de mestre Hugo sobre “as quatro pessoas que levam o 
leito da filosofia”. O estudioso deve viver em pobreza e retiro. Exemplo 
dum mestre Alano que viveu assim, e os seus motivos.

Em certas horas e certas cousas deue homẽ leer, porque a 
liçom de muytas guisas [de] desuayradas cousas, que homẽ 
acha de aqueecimẽto, nom hedifica mas faz a alma mouidi-
ça, porque as cousas que homẽ recebe leuemẽte, parten-se 
ligeyramẽte da memorya. E porẽ o coraçõ deue seer auezado 
a certas cousas das escripturas ẽ que se detenha, porque a[s] 
Sanctas Escripturas deuẽ seer leudas e entendudas per aquelle 
meesmo spiritu per que ellas forõ dictadas e fectas, ca nũca o 
homẽ auera o ssentido e o entẽdimẽto de Sam Paulo que elle 
ouue ẽ aquelo que screpueo, ataa que per huso de boa uõõtade 
e de boa enteençã aya ẽssy dentro o spiritu delle per estudo de 
meditaçõ e de pensamẽto ameude e nũca entendera os salmos 
de Dauid asy como os elle entendeo, ataa que nõ aya prouado 
per experiencia a afeyçõ e a uõõtade dos salmos. E asy das 
outras scripturas, que as nõ pode homẽ entẽder sẽnõ auẽdo 
boa uõõtade de cõprir per obra o que ellas ensinã e cõ boa 
teençam de aproueitar aa sua alma e aa dos outros. (MALER, 

1956a, v. 1, p. 53)

Capítulo XI. A Santa Escritura deve ser lida devagar. Citação 
de certo sábio sobre a lentidão da Natureza; Comparação com o de-
senvolvimento do feto do elefante. Sobre os elefantes. Razão por que 
se deve ler a Santa Escritura devagar. Não se deve ler senão a Santa 
Escritura – ou então livros de boa doutrina moral. [...]. São sandeus os 
que se dedicam a ciências mundanas. [...]. Comparação com o veneno 
para os remédios. [...]. Exemplo dum erudito que foi convertido pela 
leitura duma observação do astrólogo Albumasar. Outro exemplo 
sobre o eclipse do sol em Atenas e a conversão subseqüente de S. 
Dionísio. Jesus Cristo é origem de toda a sabedoria.

As Sanctas Escripturas deuẽ seer leudas passamẽte e nõ cor-
rendo per ellas, porque o coraçom nõ pode entender a sentença 
dellas, leendo-as trigosamẽte, onde diz o sabedor que a natu-
reza nõ quis fazer tostemẽte nehũa cousa grande mais posse 
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em qualquer obra fremossa algũa careza, pera nõ seer fecta 
ligeiramẽte. (MALER, 1956a, v. 1, p. 63-64)

Exemplo. Djz hũũ grande doutor em filosafia e em theologia que, 
seendo seglar, studaua hũa uez ẽ hũũ liuro da astronomia que 
fez Albumasam, hũũ grande astroligo, e achou ẽ elle scriptu que 
os antigos astroligos acharõ que emno ceeo avia hũũ tal sinal, 
s. uirgem que tiinha filho ẽno regaço e acerca della staua hũũ 
homẽ velho que nũca a tangeo, a qual cousa elle enterpetraua 
da bẽẽta Uirgem Maria e do seu filho Jhesu Christo e de Joseph, 
e diria que per esto, que asy achara em aquelle liuro da estro-
logia, fora mais mouido pera bem que per alquas proogaçoõẽs 
que ouuyra. (MALER, 1956a, v. 1, p. 67-68)

Capítulo XIII. A Virtude excede muito à ciência. Discussão dos 
pecados de Salomão, que se diz ter ido ao Inferno. A virtude ajuda 
o homem a obter ciência. A ciência sem virtude aniquila. Exemplo 
de certo bispo iliterato para demonstrar isto. Outrossim a ciência 
intensifica os pecados. Por conseguinte é um mal abandonar a Santa 
Escritura por livros mundanos. Exemplo de certo bispo que, lendo 
tais obras, teve um sonho horripilante. Estas leituras põem em perigo 
a vida vindoura.

Onde aconteceo a hũũ bispo que studaua pellos liuros dhũũ 
filosafo gentil, que chamã Terenciano, que lhe apareceo hũũ 
homẽ muy espantoso, e pregũtou-lhe o bispo quẽ era, e elle lhe 
respondeo: Eu som teu amigo Terenciano. E chegou-se ao bispo 
e queria-o beyar, e o bispo ouue muy grande temor de o roer cõ 
seus dentes, que auia muy espantosos, e começou a braadar, 
promẽtendo a Deus que daly em diante nõ leese pellos liuros 
dos gentiis nẽ os teuese, e logo despareceo aquella uisom.38 
(MALER, 1956a, v. 1, p. 68-69)

O Livro IV é o mais radical em termos de doutrina ascética, e, 
por isso mesmo, o mais longo. Muitos são os exempla que edificam 
pelas posturas de uma vida santa e outros tantos são aqueles que 
advertem o leitor que vive em meio às vaidades do mundo das con-
seqüências terríveis para sua alma. O desapego das coisas materiais 
e a conseqüente ascese que conduz a Cristo são as mensagens-chave 
desta parte do Orto que, como observa Fernandes, é profundamente 
influenciada pela Consolação da filosofia de Boécio e pelo De contemp-
tu mundi, de Inocêncio III. No primeiro capítulo do prólogo, o leitor é 
logo informado de sua condição espiritual e mundanal por causa do 
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Jesus entre os homens. Toda uma série argumentativa sobre a queda 
do homem e sua possibilidade de salvação em Jesus é magistralmente 
coordenada, utilizando o autor inclusive as figuras de anjos e demônios 
para alegorizar o eterno combate humano entre sua alma e seu corpo. 
É este capítulo mais uma narrativa poética das forças que operam 
sobre o homem desde sua expulsão do Paraíso: o bem – representado 
pelo desejo da alma de retornar a Deus por Cristo – e o mal – que se 
constrói pelo desejo carnal e pelo apego às coisas do mundo. É em 
cima dessa dicotomia que o autor do Orto vai organizar todo o Livro 
IV, mostrando as conseqüências tanto da escolha pelo bem quanto 
da escolha pelo mal.

A lista de corrupção e transitoriedade das coisas do mundo é 
imensa, mas imensa também é a lista de procedimentos ascéticos que 
elevam a moral e a espiritualidade desse homem medieval que convivia, 
fragmentado, entre a salvação e a danação. É assim que uma das figuras 
mais importantes no esquema retórico do Livro IV vai se caracterizar 
pelo tempo, pela temporalidade das coisas que são corrompidas e 
dissolvidas por ele, sejam elas materiais – tesouros, luxos de todo o 
tipo, títulos de nobreza – ou espirituais e intelectuais – como a soberba, 
o orgulho, a inteligência sem fé, a vaidade, etc. A insistência do autor 
do Orto no tema da transitoriedade das coisas do mundo está inserida 
num quadro de mentalidade medieval profundamente afetada por um 
quadro natural e social de extremo desequilíbrio e eventos nefastos,39 
que assolapam de forma inexorável quaisquer valores materiais e 
emocionais passíveis da transitoriedade mundana.

No seio do dilema do homem medieval entre o théos e a ratio, 
e diante da ameaça constante de um porvir apocalíptico em que ele 
estaria submetido a um julgamento divino, o autor alcobacense habil-
mente dispõe, abundantemente, de dois personagens-tipo, diríamos 
hoje, clássicos: os demônios e os anjos.

Daí a quantidade de exempla do Orto que retratam a presença 
de anjos e demônios prenunciando o destino eterno de moribun-
dos a seus familiares e amigos, ou que narram visões do outro 
mundo, em que os mortos proclamam solenes advertências 
quanto a atitudes que possam comprometer a sorte futura das 
almas. (FERNANDES, 2001, p. 98)

Alguns capítulos, trechos e exempla mais representativos do 
tema central do Livro IV:
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Capítulo IV. Os seis filhos perversos que gera o corpo-esposo na 
alma-esposa. Modelo de divórcio proposto à alma-esposa: o exemplo 
do anel de olvido que deu Moisés à rainha da Etiópia, sua mulher. Ex-
plicação alegórica desta lenda. A alma que se dirige ao céu é estorvada 
pela carne. A melhor maneira de amansar a carne é pensar sempre 
na morte. Volta ao tema do ensujamento da alma pela carne. O vil 
feto humano é nutrido do sangue da menstruação. A força destrutora 
deste sangue nos cães, nas plantas e nas crianças. A asquerosidade 
do corpo humano comparada com os frutos das árvores. Exemplo de 
certas árvores maravilhosas. Do monte Atalante. Dos sátiros que ali 
vivem. Outros povos fantásticos, entre os quais um que vive do odor 
das flores. O homem não produz tal odor. Comparação entre o corpo 
humano e uma árvore invertida, terminando com os dedos = as folhas. 
O homem é todo ele uma folha levada pelos ventos.

Toda molher concebe cõ çugidade e cõ fedor e pare cõ tristeza 
e cõ door e cria seu filho cõ angustura e cõ trabalho e guarda-o 
cõ grande aficamẽto e cõ temor. Nuu saae o homẽ do uẽtre da 
sua madre e nuu se torna aa terra, proue saae e prouẽ se torna, 
e porẽ diz Sam Paulo: Nehũ cousa trouuemos a este mẽdo, e sem 
duuida nõ podemos leuar delle nehẽa cousa. E diz Job: Eu say 
nuu do uẽtre da mynha madre e nuu me tornarey a ella - s. aa ter-
ra que he madre de todos. E, se quiseres dizer que o homẽ saae 
vestido do uẽtre da madre, para mẽtes que uestidura trage. Ca 
a sua uestidura he torpe cousa de dizer e mais [torpe] de ouuir 
e muyto mays torpe de ueer, ca he hũa pelle fea ensangoẽtada. 
(MALER, 1956a, v. 1, p. 99-100)

Capítulo V. A miséria da condição humana: trabalho sem pro-
veito. A miserável condição do pobre. As aflições do rico. Exemplo 
de S. Antonio e um rico morto. Continuam as considerações sobre 
a miséria dos ricos. Outro exemplo dum rico avarento moribundo. 
Exemplo dum caso contrário. Exemplo dum usurário que não quis 
pagar o alheiro.

[Exemplo]. Santo Antonio, frade meor, estando ẽna cidade de 
Padua, acõteceo que morreo hũũ borges que era muy rico e 
auarẽto. E ffoy rogado Santo Antonio que preegasse delle. E o 
sancto homẽ escusaua-se canto podia, e os parẽtes e amigos 
do finado o aficarõ tanto, que o ouue de fazer. E, depois que 
o corpo do finado foy ẽna greya, começou Sancto Antonio sua 
preegaçom ẽ hũa palaura do Euãgelho que diz asy: Morto he 
o rrico e he soterrado ẽno jnferno. E sobre esto proseguio sua 
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staẽ aquelle luguar hu som a[s] suas riquezas e o seu tesouro, e 
disse aos que hy stauã: Pera uos ueerdes que esto he uerdade, 
prouade-o ẽ este homẽ e acharedes que o seu coraçõ esta ẽna 
arca do seu thesouro. Entõ catarõ o corpo do finado e acharõ 
que nõ tiinha coraçom. E foram a[a] arca dos seus dynheyros 
e acharõ o coraçõ podre e muy fedorẽto. (MALER, 1956a, v. 1, 
p. 104)

Capítulo VI. As três categorias de vaidade a que estão sujeitas to-
das as coisas do mundo: variabilidade, cobiça, mortalidade. Reflexões 
sobre as três vaidades. Exemplo do cadáver dum gigante escavado 
em Roma. Outro de Dâmocles.

Ca toda carnẽ cõuẽ que apodreça, posto que possa seer guar-
dada per algũũs tenpos, ca ẽ Rroma foy hũa uez achado hũũ 
corpo dhũũ gigante muy grande, que a grandeza da altura delle 
era mayor que o muro de Roma. E auya muy grandes tẽpos que 
jazia ẽterradoẽ hũũ fundamẽto dhũũ edificio. E auya nome Palas, 
segũdo acharõ escripto ẽ hũa sepultura que cõ elle jazia, per 
que souberã o tẽpo ẽ que fora morto. E este corpo deste gigante 
jazia ẽteyro. A boca delle era tam a[n]cha, ẽ que auia longura 
de quatro pees e meo. E aa cabeça delle acharõ hũa lanpada 
acesa e prouarõ de a apaguar soprando-lhe e lançãdo-lhe liquor 
ẽcima, e nũca a poderõ apaguar, ataa que lhe fezerõ em fũdo hũũ 
furado pequẽno cõ hũũ stillo e ẽtam foy apagada. E este corpo 
deste gigante jouue emterrado per ãnos que nõ apodreceo, pero 
en cabo foy forçado corrõper-se. E este gigante era mais alto 
que o muro de Roma, e, como quer que per tantos tenpos fosse 
guardado, depois apodreceo e corronpẽo-se. E porẽ vãã cousa 
he teer muy uiçosa a carnẽ que ha de seer mãjar de uermẽẽs e 
cõrrõpida. (MALER, 1956a, v. 1. p. 108-109)

Capítulo IX. Os doze abusos do mundo: o sábio que não vive 
como ensina, o velho sem religião, o jovem sem reverência, o rico 
que não dá esmolas, a mulher sem vergonha, o senhor sem virtude, o 
cristão contencioso, o pobre revoltado, o rei injusto, o bispo negligen-
te, o povo indisciplinado, os que vivem sem lei. Exemplos de nações 
fantásticas e anárquicas.40

Doze abusõões som deste mũdo. A primeyra he o homẽs abedor 
ou preegador sem obras, porque aquelles que ouuẽ o preegador 
ou ẽsinador desprezam a sua preegaçõ, quando vẽẽ que as sua[s] 
obras som desuayradas dos seus dizeres, ca fazem o cõtrayro 
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do que dizẽ. E porẽ diz Sancto Jsydoro que aquelle que bem 
ẽsina e mal uiue, parece que jũta o bem cõ o mal e mestura a 
luz cõ as treeuas e a uerdade cõ a mẽtira. 
A segunda abusõ deste mũdo he o uelho sem religiõ. Qual he 
mayor sandice que a mẽte do homẽ nõ seer trigosa pera per-
feiçõ, quando o corpo se uay ya tostemente pera perdiçom, 
cõuẽ a saber ẽna uilhice, ẽ que os olhos uãão perdendo a uista 
e as orelhas o ouuido e os cabellos caaem e os dentes mĩguã e 
o coyro se ẽuerruga e secasse e o baffo cheyra mal e o peyto 
offega e a tosse nõ queda e os geolhos tremẽ e os pees e as 
pernas inchã? Todas estas cousas mostra que a casa do corpo 
do homẽ [quer cayr]. 
[A terceyra abusom] deste mũdo he o homẽ mãcebo sem 
obediẽcia e sem reuerẽça. Como esperara o mancebo que o 
seruã ẽna uilhice, que ẽna mãcibia nõ quer obedeecer aos ue-
lhos? E, asy como ẽnos velhos se requere tẽperança e perfeyçõ 
de bõõs custumes, bem asy ẽnos mãcebos se [rre]quere seruir 
em sogeyçõ e obediẽcia. 
A quarta abusom deste mũdo he o rrico sem esmola, que guar-
dãdo elle cõ muy grande cuydado aquello que gaanhou ẽna 
terra, perde a gloria perdurauel da terra celestrial. 
A quinta abusõ he a femea sem uergonça, ca, asy como a 
sabee[n]ça e a prudencia aduz e guarda ẽnos baarõões todollos 
bõõs custumes, bem asy a vergonça cria ẽnas femeas todolos 
auctos honestos e os acrecenta e guarda. 
A sexta abusom he o senhor sem uirtude, porque nõ presta 
nehũa cousa auer o homẽ poderio de senhorio, se o senhor 
nõ ouuer rigor de uirtude, e porẽ diz o Ecclesiastico: Nõ 
queyras seer fecto juiz, se nõ poderes destroir as maldades 
cõ uirtude. 
A seytima abusõ he o christãão cõtendedor. Contẽpçom he 
ẽpunar a uerdade conhecida cõ feuza de braados. E o christãão 
he nomeado do nome de Christo, que he mãso, e porẽ abusõ 
he seer cõtẽpcioso. 
A oitaua abusõ he o pobre soberuoso. Cal he a cousa mais sandia 
que aquelle que per sua mezquindade e pobreza deuia andar 
asy como desprezado e humildoso ẽna terra e seer triste, este 
tal leuãtar a sua mẽte jnflada contra Deus cõ jnchaço frontoso 
de soberua? 
A nouẽna abusõ he o rrey desygual e maao e sem justiça, ca 
o nome de rey demostra oficio de regedor. Mas como podera 
correger os outros aquelle que nõ correge os seus proprios 
custumes? 
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dizer atalay[a]dor e porẽ deue senpre parar mẽtes e correger. 
A onzẽna abusõ he o poboo sem disciplina e sem castigo e sem 
ẽsinãça. Porẽ diz Sancto Ysidro que aquele que se nõ correge 
per palauras blandas quando o castigam, necessarya cousa he 
que o reprendam mais asperamẽte. 
A dozẽna abusõ he a gente ssem ley, porque aquelle que des-
preza os dizeres de Deus e os estabelecimentos da ley, vay per 
desuayrados caminhos de errores e caae ẽ laço de trayçom e 
de muytos maaos custumes, asy como ha algũas gentes per 
partes do mũdo. (MALER, 1956a, v. 1, p. 115-117)

Capítulo XXXI. [...] Exemplo dum rico que preferia morrer a 
deixar suas riquezas. Comparação entre tais homens e os bugios. 
Sobre a natureza deste animal e da maneira como o caçam e cativam. 
Comparação entre os bugios e os ricos que se deixam prender pelos 
diabos. Exemplo duma mulher santa, martirizada pelos arianos, a qual 
levou vida inteiramente distinta.

E taaes sõ o[s] beadantes cõ as riquezas deste mũdo, que, 
quando euẽ o periigo da morte, que se chegam os caçadores 
jnfernaaes, ẽtom leixam as riquezas e os viços que ante teem 
apertadamẽte consigo ẽ toda sua vida, e cõ o carrego dos pecca-
dos som pressos dos diaboos jnfernaes e som leuados ao fedor 
do jnferno. Porẽm diz o propheta que aquelles que forã criados 
ẽnas delectaçõões, abraçaram o esterco. Ca pella cõsolaçõ 
terreal perderom a celestrial e cobrarom o fedor e o tormento 
jnfernal. Mas, se nõ quiserom husar da cõsolaçõ e deleitaçom 
terreal da boa andança deste segle, gaanharõ a boa auẽturãça 
celestrial [...]. (MALER, 1956a, v. 1, p. 207)

Capítulo LIV. As riquezas são opostas à virtude. O rico é in-
feliz, porque a avareza cresce com as riquezas. E os avarentos são 
odiados. E as riquezas privam os homens da sua salvação. O diabo 
nos embarga, pelas riquezas, o caminho que leva à virtude. Exemplo 
dum concurso no qual um corredor foi embargado por maçãs dou-
radas lançadas na carreira. Outros exemplos de avaros moribundos. 
Ademais, as riquezas não tiram a pobreza e é erro apanhar riquezas 
para os herdeiros. Exemplos.

Onde diz hũũ doutor que a nome Theophilo: Para mẽtes a aquello 
que diz que nõ pode seer que o rico se possa saluar, mas aquelle 
que posue as ryquezas [caramẽte se pode saluar], [come que 
diz que o rico que he preso das riquezas] e serue a ellas, nõ sera 
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saluo, mas aquelle que as ha, s. que se asenhora dellas, aadur 
se saluara, per razom da fraqueza humanal, porque o diaboo 
se esforça de nos enganar em quanto possuymos as riquezas, 
e cara cousa he escapar aas armadilhas delle. Ca o diaboo 
faz ao homẽ asy como fez hũũ caualeyro a hũũ seu amygo que 
auia de correr per hũũ espaço de canpo em certa hora e per 
certo tenpo e auia porẽ dauer grande prol e grande hõrra, se 
corresse aquelle espaço ẽ aquelle tenpo assiinado e chegasse 
ao loguar que lhe era diuysado. E hũũ seu jmigo lançou-lhe ẽ 
caminho ẽ algũũ logares maçããs douradas. E aquelle que auia 
de correr achaua aquellas maçãs e amergia-se pera as tomar 
e deteu-sse tanto, que trespassou aquella hora ẽ que auia de 
chegar ao loguar, e perdeo porẽ o galardom que ouuera dauer. 
Bem assy faz o diaboo ẽ quanto o homẽ corre a carreyra desta 
uida; lança o ouro aos auarẽtos e aos viçosos e aos golosos e 
aos molles e as molheres aos luxuriosos. E aos soberuosos 
lança os senhorios e as dignidades ẽ que se detenham, em guisa 
que nõ fazem aquello que deuẽ pera gaanhar o parayso. E som 
depois condenados ẽno jnferno, asy como aueo a dous homẽẽs 
auarentos, segundo se contem ẽ este falamento que se segue 
[...]. (MALER, 1956a, v. 1, p. 298-299)

Capítulo LXV. Outra vaidade é adornar a sua casa. O perigo 
das camas suntuosas; são tentações do diabo. Exemplo dum diabo 
que passeava por um convento e foi surpreendido por S. Domingos. 
Devemos, pois, contentar-nos de camas simples, etc.

Exemplo. Estando hũ uez Sam Domĩgos ẽ oraçom, vyo o diaboo 
andar pellos logares do mosteyro arteyramẽte. E Sam Domĩgos 
trauou delle e mãdou-lhe ẽno nome de Jhesu Christo que lhe 
disesse que andaua asy fazendo pello loguares dos frades. E 
entõ leuou[-ho] ao coro e pregũtou-lhe que era aquello que 
acustumaua fazer ẽ aquelle luguar. E o demo lhe disse que aly 
fazia elle que os frades veessem tarde e sayssem cedo e que os 
fazia orar co negligẽcia e co sono. E leuou[-o] ao palrratoryo 
e pergũtou-lhe que acustumaua fazer ẽ aquel luguar. E o demo 
respondeo que ẽ aquelle luguar sooe elle fazer aos frades que 
falem trufas e bulrras e nouas e outras cousas seglaaes. Dessy 
leuou-o ao dormitorio e pregũtou-lhe que soya fazer em aquelle 
luguar. E o demo respondeo que aly fazia elle jazer os frades per 
grande espaço e preguiça e cuydar algũas cousas maas e çujas. 
E leuou-o ao rrefortoyro, hu comẽ os frades, e pregũtou-o que 
costumaua fazer aly. E o demo começou saltar pellas mesas, 
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queria emtender per aquellas palauras, muyto ou meos. E o 
demo lhe disse que porque fazia algũũs frades comer muyto e 
outros meos daquello que lhes conpria, en tal guisa que hũũs nõ 
podiam seruir a Deus con fartura e outros cõ fraqueza. E leuou 
ẽtom Sam Domingos o demõ a[a] ẽfermarya e pregũtou-lhe que 
husaua fazer ẽ aquelle luguar. E o demo respondeo que aly fazia 
aos ẽfermos nõ auer paciẽcia ẽ suas ẽfirmidades e aos seruidores 
murmurar do trabalho que leuã ẽ seruir os ẽfermos. E entõ o 
leuou Sam Domĩgos ao cabiido. E o demo nõ quis ẽtrar dentro, 
dizendo: Maldicta seja esta cassa, ca ẽ ella perco eu quanto 
gaanho ẽnos outros loguares. Nũca queria veer esta cassa, 
porque aqui conhecẽ os frades suas culpas e aqui as confessã 
e fazem ẽmẽda dellas. E depois que o demo esto disse, logo se 
somyo. E asy parece que o diaboo anda tentando os seruos de 
Deus en todollos logares, e espicialmẽte ẽ as camas. (MALER, 
1956a, v. 1, p. 330-331)

Capítulo LXIX. Contra os gozos do corpo: lidam contra a vida 
da alma, são espinhas que afogam a palavra divina, são armas do 
diabo, trazem a morte. Exemplo de monges sibaríticos degolados 
pelos anjos. [...].

Outrossy diz hũũ doutor que os viços e as deleitaçõões tragem 
a[a] alma e ao corpo queeda de morte, asy como aconteceo 
aos monges do mosteyro de Sam Martinho, segundo se contẽ 
ẽ este falamento. Exemplo. Emno mosteyro hu jaz o corpo de 
Sam Martinho, uiuyam os mõjes muy uiçossos e uistian-se 
de pano de sirgo e a sua calçadura era dourada. E hũa noyte 
ẽtrarom dous angios ẽno dormidoyro dos monges. E hũũ angio 
daquelles mostraua cõ o dedo ao outro angio cada hũũ dos 
mõges. E o outro angio os degolaua, ẽ tal guisa que forã todos 
mortos ẽ hũa noyte, afora hũũ que ficou, que ouuio e recontou 
estas cousas. E esto aueo a estes mõges porque husauã das 
deleitações corporaes. (MALER, 1965a, v. 1, p. 344-345)

Capítulo LXX. A morte é inevitável. Exemplo do filho dum fidalgo 
que, retirado num convento, não quis sair, se o pai não tirasse a morte 
do seu reino. Pois, visto ser impossível escapar à morte, não nos resta 
senão viver em Jesus Cristo: assim escaparemos à morte espiritual 
dos pecados e aos tormentos espantosos que sofrem os pecadores no 
Inferno. Exemplos finais sobre tais penas, um, duma mulher adúltera, 
condenada a ser morta, todas as noites, outro de um conde arrebatado, 
num cavalo, pelo diabo, no meio de um festim.
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Exemplo. Conta Uicente ẽna Estoria triptyca que hũũ caruoeyro 
mostrou a hũũ conde hũa tal uisom. Aquelle conde mudou seus 
trayos e foy-sse cõ aquelle caruoeyro a hũũ mato, hu fazia seu 
caruõ. E, estando elles ẽ aquelle loguar, ueo hũũ caualeyro sobre 
hũũ caualo negro. E tragia hũa uozina e tangeo-a. E entom sayo 
do boosco hũa molher nua e começou de fugir e o caualeyro 
depos ella. E acalçou-a e atrauesou-a cõ hũa espada e lançou-a 
ẽ huum muy grande fogo. E depois tyrou-a do fogo e pose-a 
ante sy ẽno caualo e leuou-a. E o conde esconjurou-o que lhe 
disse[sse] que cousa era aquella. E o caualeyro respondeo e 
disse: Esta molher era cassa[da] cõ hũũ nobre caualeyro, e ella 
o ffez matar por meu amor, E anbos morremos ẽ peccado, senõ 
que ẽna morte nos reprendemos ya tarde. E agora ella padece 
ẽ todallas noytes este tormento, ca eu a mato cada nocte e he 
queymada. E, quando a eu feyro cõ a espada, ella padece tanta 
door e tam grande a qual nũca padeceo nehũũ ẽ sua morte, e 
mayor ajnda padece ẽ no fogo. E pregu[n]tou-lhe o conde que 
cauallo era aquelle sobre que andaua. E o caualleyro lhe respon-
deo que era o diaboo, que nos atormẽta muyto. E o conde lhe 
disse: Pode-uos algũa cousa acorrer. Respondeo o caualeyro: 
Pode. Se uos fezessedes ẽ todollos mosteyros e egreyas da uosa 
terra fazer oraçom por nos, e sacerdotes dizer missas por nos, 
seremos liures deste tormẽto. E assy foy fecto. Outrosy, o conde 
de Mesticonia, sẽẽdo hũũ dia ẽ seu paaço co muytos caualeyros, 
chegou subitamente hũũ home[m] nõ conhecido ẽcima dhũũ 
cauallo e ẽtrou pello paaço e disse a[o] conde que se leuãtase. 
E o conde leuãtou-se logo. E aquelle homẽ o fez caualgar ẽcima 
de hũũ cauallo e tomou-o pellas redeas e leuou-o pello haar muy 
tostemente, uẽdo-o todos. E elle braadou que lhe acorressem. 
E todos o uirõ asy hir, ataa que o perderõ da uista. E ffoy-sse 
pera os diaboos, porque uiuia a prazer delles e nõ a prazer de 
Jhesu Christo. (MALER, 1956a, v. 1, p. 352-353)

Uma questão que vem à tona em relação aos quatro livros do 
Orto é a evidente diferença proporcional entre eles. Parecendo ter 
sido escrito num crescente, do menor para o maior livro, Fernandes 
suspeita “que não havia um programa anterior claramente definido 
que orientasse o trabalho de compilação e organização das citações 
e dos numerosos exempla” (FERNANDES, 2001, p. 101). É realmente 
difícil entender uma disparidade tão grande e, aparentemente, tão 
aleatória. Mas podemos pensar também nesse progressivo aumento 
textual como algo, se não planejado, pelo menos coerente. Recordemos 
o pedido da “irmã” ao monge: 
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hũũ liuro dos fectos [ant]ygos e das façanhas dos no[bres ba-
rõees] e das cousas marauilh[osas] do mẽdo e das propiedades 
das [animal]ias, pera leeres e tomares [espaço] e solaz ẽnos 
dias en que te [cõuem] cessar dos trabalhos corpo[raees]. 
(MALER, 1956a, v. 1, p.1). 

Seguindo nessa direção, vamos ver que não há um momento do 
livro em especial em que o pedido da “irmã” tenha sido contemplado 
na íntegra. Antes, o pedido da irmã foi alargado – ou diluído – dentro 
de uma proposta místico-doutrinária que o monge houve por bem 
inserir. Desse modo, houve uma necessidade quase didática de uma 
formatação especial para o texto, o que pressupõe pouco conheci-
mento da “irmã” sobre a questão hermenêutica colocada pelo autor 
alcobacense.

Prossigamos. Assumindo então que o autor do Orto escolheu 
o caminho da didática,41 seria natural que ele seguisse um método 
de aprendizado do mais simples para o mais difícil, ou da teoria 
para sua aplicação. Assim, os dois primeiros livros seriam os mais 
curtos e os mais “teóricos”, onde primeiro é mostrado o objetivo 
a se chegar com o livro – Jesus; o segundo mostra como se dá o 
processo hermenêutico pelo qual se chega a Jesus; o terceiro livro 
ensina as disposições físicas, mentais e espirituais para que se possa 
praticar o exercício da hermenêutica e chegar a Jesus; e o quarto 
livro é uma grande relação de penas e recompensas por uma vida 
desregrada ou plenamente cristã, escolha, portanto, posterior e 
que deverá ser feita pelo leitor depois de ter sido a ele mostrado o 
caminho da Verdade.

Fernandes tem um pensamento semelhante:

Por fim, a estrutura ascendente da proposta mística do monge 
alcobacense permite explicar também o acentuado desequilí-
brio causado pelo tamanho do último livro do Orto. À primeira 
vista, o fato de o autor se alongar a cada nova parte da obra pare-
ce ser sintoma de falta de planejamento ou noção de harmonia; o 
exame mais atento, no entanto, revela que o monge alcobacense 
tinha consciência de que, à medida que avançava, tratava de 
temas mais complexos e exigentes. O percurso pedagógico pro-
posto é linear e ascendente; assim, compreende-se que o autor 
se preocupasse em explicar melhor o que ele considerava mais 
importante: por que se deter no que é inferior, em detrimento 
do que é mais elevado? (FERNANDES, 2001, p. 104)
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Concordamos com a questão da pedagogia, mas nos parece 
menos provável que o crescente literário no Orto seja uma questão 
de atenção ao que seja “inferior” ou “mais elevado”, já que tudo con-
verge, mesmo as passagens “menos elevadas” ou “inferiores” para um 
único e maior tema comum: a salvação da alma em Cristo. As razões 
hão de ser outras e talvez até mesmo de cunho subjetivo. É possível 
que o autor do Orto as tenha levado para o túmulo com ele e jamais 
as recuperemos. Salvo engano e pesquisas futuras sobre o assunto, 
inclinamo-nos para a subjetividade autoral.

4.2 daS marcaS de Oralidade

Muito mais do que algumas marcas de oralidade como as que 
já citamos, os indícios de uma tradição oral que começava a fixar-se 
em texto e que aparece no Orto do Esposo são parte de uma menta-
lidade maior, mais antiga, e extremamente funcional para a relação 
não só entre as gentes do Portugal medieval, mas também na relação 
específica entre a Igreja e os fiéis. Quando o autor anônimo do Orto 
constrói seus exempla em forma de narrativa, não mais em latim, 
e, no meio do texto, insere expressões visivelmente orais – como 
“falamẽto” ou “contamẽto” entre outras –, o que ele está fazendo é, na 
verdade, caminhar junto com as tendências de seu tempo, ou, numa 
linguagem mais informal, não perder o bonde da História. É um quadro 
totalmente novo nas relações de oralidade/escrita que o monge de 
Alcobaça consegue perceber e, por ele, consegue fazer-se comunicar 
numa época em que a quantidade de desencontros em informações 
de todo tipo era muito grande.

Mas que tradição seria essa que precisou ser reformada para que 
os portugueses medievais – estenda-se o raciocínio para as demais 
regiões européias na Idade Média – conseguissem acompanhar a fé 
católica? Dá-nos conta dela Mario Martins:

Já desde os séculos XII e XIII que os sermões revelavam um ca-
rácter acentuadamente familiar e eram animados por exemplos, 
parábolas e histórias sem conta.42 No resto, verificava-se um 
fenômeno semelhante. Eles compreendiam que, em literatura, 
se nos permitem uma expressão sagrada, ao princípio era a 
parábola. Dramatizar o pensamento abstracto e a doutrina 
moral num exemplo que fosse a encarnação desse ensino reli-
gioso, era a condição sine qua non para serem compreendidos 
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inteligentes.
Formaram-se, então, colecções de exemplos de todos os tons e 
feitios, escreveram-se obras recheadas de contozinhos minús-
culos, auténticas rapsódias de histórias morais (verdadeiras 
ou fantásticas) que correram de mão em mão, através da Idade 
Média. Os pregadores, sem tempo para estudar, podiam, deste 
modo, improvisar um belo sermão, e os mais subtis, forjados 
na dialéctica das universidades, tornavam-se também capazes 
de ir ao coração da gente iletrada, graças a estas práticas e 
maravilhosas colecções de exempla (exemplos). (MARTINS, 
1956, p. 426)

E também Zumthor acena com uma tradição oral que se perpe-
tuou dentro da Igreja e, supomos, de lá para as suas obras doutrinárias 
escritas o percurso foi rápido:

De fato, ela [a oralidade primária, sem contato com a escritura] se 
encontra apenas nas sociedades desprovidas de todo sistema de 
simbolização gráfica, ou nos grupos sociais isolados e analfabe-
tos. Não podemos duvidar de que tal foi o caso de amplos setores 
do mundo camponês medieval, cuja velha cultura (tradicional, 
oprimida, uma arqueocivilização que preenchia os vazios da 
outra) deve ter comportado uma poesia de oralidade primária, de 
que subsistem alguns fragmentos, talvez recolhidos por amantes 
do pitoresco: assim era no século XIII, em muitos sermões nos 
quais esses fragmentos permitem ao pregador ilustrar agradável 
ou alegoricamente seu tema. (ZUMTHOR, 1993, p. 18)

Assim, estava resolvida a questão que deve ter sido crucial 
para o autor do Orto, tanto que no prólogo de seu trabalho mostra-
se preocupado com o alcance de seu livro aos mais simples. Agora, 
com o canal fixado e funcionando, a mensagem doutrinal podia ser 
compreendida pela outra ponta do sistema sem maiores problemas. 
E, a julgar pela referência que vários autores aqui estudados fazem 
da presença constante do Orto em diversas bibliotecas portuguesas, 
entendemos ter tido êxito o monge anônimo em sua tarefa.

Essa via onde trafegam o esforço literário de adaptar uma 
oralidade ainda vigente e a sua consumação em pergaminho não é de 
mão única, há o sentido inverso.43 A oralidade não é apenas um agen-
te passivo nessa estrutura literária, é também agente ativo e deixou 
clara sua influência quando prestamos atenção ao próprio título do 
Orto do Esposo.
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Se a parte substancial da obra pertencia estruturalmente a um 
gênero, o seu título também não apresenta mais originalidade. 
Em assuntos espirituais, os termos de horto, bosque, vergel, 
etc., eram mais ou menos correntes, sobretudo sob a influência 
do estilo bíblico, em especial do Cântico dos Cânticos, onde 
surgem estes versículos: Hortus conclusus, soror mea sponsa,44 
hortus conclusus (IV, 12); veni, auster, perfla hortum meum (IV, 
16); veniat dilectus meus in hortum suum (V, 1); veni in hortum 
meum, soror mea sponsa (V, 1),45 etc.
Mal podemos imaginar como estas expressões líricas repeti-
das milhares de vezes, haviam de impressionar os escritores 
espirituais e levá-los a empregar imagens semelhantes e dar 
títulos parecidos a livros de piedade.46 Ortulus rosarum de Valle 
lacrimarum [...]. Hortulus animae [...]. Hortulus Deuotionis [...]. 
Hortus delitiarum [...]. (MARTINS, 1956, p. 429)

É verdade que o autor do Orto tinha à sua disposição um acer-
vo invejável em toda a Idade Média de livros de todo o tipo, mas não 
houve, na produção de sua obra, cremos, um esforço totalmente 
interno, de dentro das paredes de Alcobaça para a seleção dos livros 
e autores que elencariam os exempla do Orto em sua totalidade.47 Em 
outras palavras, se o monge anônimo preocupava-se com a recepção 
de sua obra pelo povo simples, como deixou claro no seu prólogo, é de 
se esperar que alguma identificação com esse povo, além dos traços 
de oralidade, fosse clara e imediatamente reconhecível, ou, para usar 
a expressão de Paul Zumthor, era preciso que o Orto tivesse um alto 
“índice de oralidade”.48 Já havia o monge escrito a obra em português; 
já a havia estruturado em forma de exemplaridade enciclopédica; 
também já deixara o texto alegoricamente claro para um conseqüente 
exercício hermenêutico. O que lhe poderia estar faltando? Um dis-
positivo de seleção de auctoritates que combinasse com a tradição 
oral que sobre eles já se havia configurado na sociedade, ainda que 
numa forma descaracterizante de discurso filosófico em detrimento 
de uma espécie de anedotário ou simples coleção de contos. É o que 
mostra Le Goff:

Mas a cultura medieval propriamente dita, a que nos parece 
“erudita” (embora tivesse muitos contatos com o povo, pelo me-
nos na liturgia e nas grandes festas oferecidas pelos senhores), 
nunca esteve totalmente nas bibliotecas, sobretudo nos séculos 
XIII e XIV, em que a atividade universitária não comportava ne-
nhum exame escrito, estando inteiramente baseada em cursos 
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dossiês e testemunhos. Os nomes de Aristóteles, de Virgílio, de 
Macróbio, não evocavam tanto pergaminhos historiados, mas 
frases que recitavam de memória, comentários que tinham 
ouvido ou que tinham vontade de falar. (LE GOFF; SCHMITT, 
2002, v. 1, p. 389) 

Assim, muito se viu sobre a grandiosidade e a erudição das 
estantes de Alcobaça, mas nada sobre a seleção de algumas e não 
outras obras para entrarem no corpus do Orto do Esposo, e esse pode 
ser um dos critérios adotados: a conformidade com as tradições orais 
sobre as auctoritates, que circulavam nas emergentes classes sociais 
que mantinham contato com algum saber canônico. E aí incluímos 
as camadas populares, que, já há algum tempo, passaram a conviver 
com algum tipo de sabedoria, que agora, mesmo que relutasse em 
sair dos centros monacais, reproduzia-se quase descontroladamente 
pelas corporações de ofícios de escribas. Esse jogo de produção e 
recepção também tem regras bem definidas e ainda é Le Goff que 
lança alguma luz sobre a questão: “Quando uma literatura em língua 
vulgar se expande, ela deve o sucesso à sua recepção mais natural 
pelo ouvido, e seu desenvolvimento contribuiu para manter o caráter 
oral da cultura” (LE GOFF; SCHMITT, 2002, v. 1, p. 390).

É de se supor com alguma certeza, portanto, que o Orto do Es-
poso, se não se conhecem mais cópias suas, há de ter sido lido muito 
mais do que copiado, principalmente nas cortes portuguesas, que, pelo 
menos as de D. Duarte e a do Condestável D. Pedro, continham-na e 
viveram um momento particular de florescimento cultural. Ou quando 
muito, e nos permitiremos exercitar o espírito crítico, há de ter sido 
o Orto mencionado no tocante a seu conteúdo, em expressões como: 
“isto é mencionado no Livro IV do Orto do Esposo...”, por exemplo.

Le Goff ainda nos dá uma importante orientação sobre o levan-
tamento das condições de produção de uma obra medieval, no que 
tange, principalmente, à questão da oralidade em contraponto com 
a escrita:

Fazer reviver um texto da Idade Média não é, portanto, per-
guntar-se quais são suas “fontes”: esquemas indo-europeus, 
mitologia celta ou germânica, tradições árabes trazidas por 
viajantes, velhos contos de animais, programas escolares her-
dados da Antiguidade, dossiês de arquivos... Trata-se antes de 
tentar colocar-se no momento em que o texto era lido, narrado 
ou recriado meio improvisadamente e, ao mesmo tempo, ouvi-
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do, apreciado, registrado na memória ou pela pena. (LE GOFF; 
SCHMITT, 2002, v. 1, p. 390)

E aqui damos total razão a Le Goff, imaginando a já nossa – e do 
monge anônimo também – irmã da casa divinal, levando consigo sua 
encomenda e transmitindo-a oralmente a quem quer que lhe estivesse 
sob os cuidados educacionais. Para quem leu a monja? Efetivamente 
teria lido? Não havendo o hábito da leitura solitária se enraizado de 
todo ainda nesse momento da Idade Média, é de se supor que alguma 
leitura em grupo faria a monja anônima.

Seguindo a sugestão de Le Goff, encontraremos outros elemen-
tos importantes que configuram a escrita do Orto do Esposo que, se não 
pôde ser disseminado de forma plena via oralidade, pôde incorporá-
la à sua escrita. Um deles são as relações de poder que envolvem a 
dinâmica oral/escrito. Como diz Maria José Azevedo Santos, 

no Portugal medieval, são muitas as provas de que havia cons-
ciência do poderio da escrita e dos escritos. A Coroa, a Igreja, os 
nobres e o povo em geral viam na escrita e no seu fim útil, um 
extraordinário e irrevogável meio de gestão política, legislativa, 

religiosa e econômica (SANTOS, 2000, p. 75), 

desde que, é claro, pudessem compreender o que se havia escrito. Mas 
quando muito falamos aqui em legitimação, em fácil recepção do Orto 
pelo público em geral, sentimos a necessidade de um lastro maior que 
justifique tais afirmativas. Quer dizer, o gosto popular por obras do 
tipo compêndio, recheadas de citações de auctoritates, isto viu-se que 
era fato. Mas o que justificaria, dentro desse quadro, a aceitação em 
particular de uma obra doutrinária? A exemplaridade, muito bem, é 
elemento de identidade com o leitor/ouvinte, mas e o viés religioso? 
Teria bastado a espiritualidade latente do homem medieval? E, se sim, 
que homem medieval era esse que ousaríamos agrupar num único 
conjunto, esquecendo-nos, entre outras coisas, de que no Portugal 
da Baixa Idade Média ainda conviviam com cristãos os judeus e os 
muçulmanos, além dos moçárabes? Por que essa gente cristã acolheria 
de braços abertos uma obra doutrinária? É em Azevedo Santos que 
temos uma pista bastante eloqüente:

O homem medieval, na sua mentalidade, considerou a escrita 
um fenômeno mágico, sagrado. A escrita aparecia, realmente, 
como o meio de fixar a Palavra de Deus, de guardar a lembrança 
dos mortos, de invocar Deus e os santos. Assim, a transferência 
era inevitável. Se a escrita estava ao serviço do divino ela era 
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ave e a tinta de escrever. O bico fendido da primeira simbolizava, 
e segundo Isidoro de Sevilha, o Antigo e Novo Testamentos, en-
quanto a tinta, a que se juntava, muitas vezes, vinho consagrado, 
era o sangue da Paixão de Cristo.49 (SANTOS, 2000, p. 75)

Encerra-se, portanto, em torno da questão, uma dupla motivação 
para o homem medieval aceitar o Orto do Esposo da forma receptiva 
que aceitou: familiaridade com a forma textual e aproximação com uma 
mística cristã palpável com a qual ele já convivia. A isso, some-se o 
próprio desejo latente e comum à cristandade medieval da salvação 
da alma.

4.3 O exemplum e a exemPlaridade

Se nos ativermos ao corpus do Orto do Esposo – “hũũ liuro 
dos fectos (ant)ygos e das façanhas dos no(bres barõees) e das 
cousas marauilh(osas) do mũdo e das propiedades das (animal)ias” 
(MALER, 1956a, v. 1, p. 1), bem como ao processo pelo qual esse 
mesmo corpus é legitimado, explicado e, conseqüentemente, está 
pronto para a prática da hermenêutica dos quatro sentidos – “este 
liuro das cousas cõteudas ẽnas Escripturas Sanctas e dos dizeres 
e autoridades dos doutores catholicos e de outros sabedores e das 
façanhas e dos exenplos dos sanctos homẽẽs” (MALER, 1956a, v. 1, 
p. 2) –, vamos perceber o porquê da necessidade de o livro ter sido 
escrito utilizando-se a exemplaridade. O porquê sociocultural de seu 
uso é observado por Morais: 

É possível dizer que o exemplum começa a manifestar de modo 
marcante a vacilação entre estes dois pólos por volta do sé-
culo XIII, em particular a partir do momento em que, devido 
às disposições impostas pelo concílio de Latrão de 1215, a 
evangelização se alarga a todas as camadas sociais e quando 
aparece um público novo e sem preparação teológica ao qual 
o discurso doutrinal tem que se adaptar. Nesta altura, a dimen-
são ficcional do exemplum, que até então tinha sido um dado 
ignorado ou disfarçado, torna-se evidente e declaradamente um 
dispositivo indispensável para o funcionamento da edificação. 
Reconhece-se, então, a utilidade do verbum otiosum e das nar-
rativas de ficção com que o público estava familiarizado [...]. 

(MORAIS, 1997, p. 234)
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A quantidade de temas com os quais vai trabalhar o autor do 
Orto é muito grande, e a maioria deles, sabia-o o monge alcobacense, 
não fazia parte do repertório cultural do homem simples da Idade 
Média.50 Assim, através do exemplo, não só as alegorias que o autor 
deseja construir entre as Santas Escrituras e o Paraíso Terreal fazem-se 
compreensíveis e legitimadas, mas também fica criado um processo 
didático de ensinamento das coisas do mundo.51 Ora, não é à toa que 
a apologia ao estilo literário que está sendo utilizado pelo monge é 
empregada em sua própria obra através de outras vozes legitimadas 
que não a sua: 

Os bispos de Scocia enviarõ hẽẽ bispo leterado e sotil pera 
cõuerter os engreses. Este bispo, como era muy leterado e 
muy sotil, husaua de sotilezas em suas preegaçõões e nõ 
aproueytou nehẽa cousa, e entõ enviarõ outro bispo, que nõ 
era tã leterado, mas era mais percebydo e husaua de exenplos 
e de parauoas, preegando chããmẽte en suas preegaçõões, e este 
cõuerteo pouco meos toda Ingraterra. (MALER, 1956a, vol. 1, p. 
73, grifo nosso)52 

A configuração de uma obra exemplar vem de uma oralidade 
muito anterior a ela. Sua temática pode variar de acordo com a época 
em que é elaborada, mas suas raízes são eminentemente orais, como 
explica Zumthor: 

A antiguidade de seus documentos [litúrgicos e hagiográficos], 
tanto quanto sua homogeneidade, confere-lhes peso histórico 
considerável, pois era no seio da liturgia, ou em sua zona de 
influência, que se elaborava, nos séculos XI e XII, a maioria dos 
gêneros poéticos recolhidos pelos copistas dos séculos XIII e 
XIV – tenha a liturgia fornecido o primeiro modelo ou tenha se 
conformado a modelos poéticos mais antigos, aos quais soube 
emprestar sua plena eficácia. Essas ligações estreitas e comple-
xas, não sem equívocos, vinculam mais ou menos diretamente 
às “canções de santos” as canções de gesta francesas; ao canto 
eclesiástico a poesia dos trovadores e de seus imitadores; à 
homilética o que se tornará “teatro”; ao discurso pastoral, por 
intermédio dos exempla, vários gêneros narrativos... (1993, p. 
42-43)

Os exempla, ainda, não são tão somente uma evolução escrita 
de uma oralidade antiga, mas também são a forma em prosa de uma 
tradição poética, como Curtius ressalta:
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exemplos de méritos e deméritos humanos (exempla), encon-
trados nos autores antigos. Exemplum (paradeigma) é um termo 
da retórica antiga desde Aristóteles, e significa “história em 
conserva para exemplo”. A isso se ajuntou mais (desde perto 
de 100 a.C.) uma nova forma de exemplum retórico, que depois 
se tornou a importante figura de exemplo ou “imagem” (eikon, 
imago), isto é, “a incorporação de uma qualidade numa figura: 
Cato ille uirtutu uiua imago”, Cícero (De Or. I § 18) e Quintiliano 
(XII, 4) recomendam ao orador que ele deve dispor de exemplos 
da história e também da mitologia e das lendas dos heróis. Para 
as escolas de retórica compôs Valério Máximo, sob Tibério, a 
sua “coleção de feitos e ditos memoráveis” (Factorum ac Dic-
torum Memorabilium Libri IX), que Radulfo Tortário (1063) até 
depois de 1108 adaptou em versos. Familiaridade com as mais 
importantes figuras de exemplos permaneceu na Idade Média 
como requisito da poesia culta. Na poesia platonizante do século 
XII encontramos um cânon definitivo dessas figuras. Lá elas 
aparecem como arquétipos que a sabedoria divina, providente, 
agregou ao processo histórico. (CURTIUS, 1979, p. 62)

Le Goff também nos posiciona muito bem em relação às origens 
do gênero exemplar, e é em suas considerações que começamos a ligar 
a questão crística à exemplaridade:53

O exemplum, vindo da Antiguidade greco-romana, é uma his-
torieta de caráter histórico apresentada como argumento num 
discurso persuasório. Era na Antiguidade uma das armas do 
orador judiciário ou político e transformou-se, ao serviço do 
moralista cristão, num instrumento de edificação. Mas, entre os 
primeiros séculos do cristianismo e o coração da Idade Média, 
o exemplum mudou de natureza e função. Deixou de centrar-se 
na imitação de uma pessoa (o Cristo era o exemplum por exce-
lência) e passou a consistir numa narrativa, numa história que 
se devia tomar no seu todo como um objecto, um instrumento de 
ensino e/ou de edificação. (LE GOFF, 1994, p. 128)

Assim, fica fácil entendermos a questão dos exempla históricos 
dispersos pelo Orto do Esposo: todos eles constituem, via tradição 
aristotélica que, mais tarde, entraria numa função de similitude com 
as imagines, fonte para a doutrina moral. O que o monge alcobacense 
elabora para essa tradição já fixada e recebida pela Idade Média através 
dos antigos como Cícero, é a sua releitura pela hermenêutica cristã.  
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O que é importante ressaltar é o caminho que essa tradição percorreu 
até chegar à forma medieval apresentada pelo Orto do Esposo.

Dada sua origem, é necessário entendermos agora sua operacio-
nalização dentro do Orto. Amado identifica alguns usos e particulari-
dades do exemplum na literatura medieval observados por Jauss: 

Exemplo é termo que se insere em discursos de registro muito 
diferente: encontra-se em textos hagiográficos, em crônicas, no 
Livro da Ensinança. Refere-se sempre a uma pequena narrativa, 
mas para D. Duarte esta já não é, manifestamente, um género, 
é apenas um meio de ilustrar ou demonstrar uma idéia que foi 
expressa. O Orto do Esposo alude ainda a “bulrras” (pequenas 
histórias) e a “recontamento” e conto.54 Este termo, que apa-
rece ligado de maneira insólita, por se tratar de caso único, à 
expressão identificativa da narrativa Conto de Amaro, parece 
ter sido utilizado, no âmbito da narrativa curta de ficção, só 
para textos da literatura moral ou mística. [...] Figura, alegoria, 
exemplo, parábola, conto, fazem parte da série das “formas 
simples” que Jauss propõe para a literatura medieval, mais 
precisamente as “literaturas românicas dos séculos XII e XIII”.55 
(AMADO, 1997, p. 15)

Existem estudos bastante profícuos sobre as relações que se 
estabelecem entre a moral e a ficção dos exempla, e que se aprofundam 
um pouco mais nas razões para o seu uso na literatura medieval. Um 
deles, realizado por Thomas Keenan,56 é comentado por Ana Paiva 
Morais.57 As questões levantadas por Keenan pretendem esclarecer 
uma possível dissociação entre moral e ficção, e delimitar fronteiras de 
ação entre esses dois elementos. Em outras palavras, até que ponto a 
moral se serve da ficção e a ficção se serve da moral. Existiriam anula-
ções de sentido entre um e outro? Há prevalência de algum elemento e 
suas características? É assim que Morais explica as questões centrais 
com as quais Keenan se mostra preocupado:

Num artigo recente, Thomas Keenan levanta algumas questões 
relativamente ao funcionamento do exemplo, mais especifica-
mente, no que respeita ao uso e destino da ficção no exemplo, 
colocando duas hipóteses: se os exemplos se destinam a pro-
duzir e assegurar uma moralidade, isto é, a fixar e canonizar 
certos sentidos, poderão eles ser inteiramente submetidos a 
uma lógica de destinação, que concentra no destinador a força 
do seu funcionamento, de tal modo que se apaguem enquanto 
textos poéticos para poderem cumprir tal objectivo? Por outras 
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natureza eminentemente ética deste de tal modo preponderante 
que acabe por anular o seu caráter ficcional sobrepondo-se-lhe? 
Ou, por outro lado, poderá a lógica da ficção permanecer para 
além do sentido moral e, se for este o caso, o que restará de 
efectivamente moral no exemplo? Se o exemplo recorre à ficção 
como mecanismo retórico para impor sua moral, e se opera 
colocando-se debaixo da sua dependência, perturbando assim 
os princípios de comparação e de identificação que lhe estão 
subjacentes, uma pergunta que se poderá fazer é a seguinte: o 
que exemplifica exatamente o exemplo? Ou melhor: o que é per-
mitido ao exemplo continuar a exemplificar nestas condições? 
Que modelo ou modelos poderá o exemplo perpetrar que não 
sejam alterados ou anulados pela lógica ficcional a que recorre? 
(MORAIS, 1997, p. 227)

Se Morais conseguiu de fato captar os questionamentos de Ke-
enan, não hesitaríamos em dizer que tais questionamentos refletem 
apenas uma inflação filosófica do tema. De fato, Morais destaca em 
seu texto a vertente kantiana pela qual caminha Keenan, mas será que 
é realmente necessário abordarmos a questão por este viés? Quer 
dizer, por que não atribuir aos exempla seu caráter precisamente 
misto, isto é, entendendo que a ficção e a doutrina formam não uma 
dicotomia, mas um elemento terceiro de características próprias, em 
que a ficção apóia a fé e a doutrina, e a moral se faz através da ficção. 
Ao pensar nessa hipótese, vem-nos logo à mente a função da fábula,58 
que também inclui um outro elemento em sua constituição moral-
ficcional: a poesia. Mas preferiremos trabalhar numa outra direção 
no que diz respeito aos exempla do Orto do Esposo: se assumimos 
que a relação que Keenan aborda entre moral e ficção é intrínseca à 
exemplaridade do Orto, estaremos incorrendo em erro, porque seus 
exemplos são, presumidamente, históricos e naturais, ou seja, não 
fazem parte da categoria ficcional. Além disso, a função hermenêutica 
que se estabelece num primeiro nível de sentido, o histórico-literal, 
fica descartada a priori se consideramos a relação ficção/moral. Note-
se que, quando se trata de analisarmos a exemplaridade de uma obra 
místico-doutrinário-cristã medieval como o Orto, fica difícil compre-
ender os exempla sem toda a sua dimensão hermenêutica, ou antes, 
fica impossível atribuir-lhes uma concepção menos ampla, mais rasa 
e direta, já que sua construção não se limita apenas a doutrinar ou 
moralizar através de uma alegoria, e sim doutrinar e moralizar para 
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se chegar a Cristo, portanto, à verdade, completando o percurso dos 
quatro sentidos da hermenêutica bíblica medieval. E aqui abrimos 
um breve parêntese para as considerações de Hansen sobre todo um 
quadro teórico da alegoria medieval ligada diretamente à hermenêutica 
medieval dos quatro sentidos.

Quando trabalhamos com a alegoria no âmbito da hermenêutica 
bíblica medieval, algumas distinções se fazem necessárias. Num senti-
do geral, a alegoria, para Hansen, “é a metáfora continuada como tropo 
do pensamento, e consiste na substituição do pensamento em causa 
por outro pensamento, que está ligado, numa relação de semelhança, 
a esse mesmo pensamento” (LAUSBERG, Heinrich. Manual de Retorica 
Literária. Gredos: Madrid, 1976. t. II, p. 283 et seq. Apud HANSEN, 1986, 
p. 1). No entanto, não existe, ainda para aquele autor, apenas uma 
alegoria, e é aqui que as distinções tornam-se mais claras: 

A rigor, portanto, não se pode falar simplesmente de a alegoria, 
por que há duas: uma alegoria construtiva ou retórica, uma 
alegoria interpretativa ou hermenêutica. Elas são complemen-
tares, podendo-se dizer que simetricamente inversas: como 
expressão, a alegoria dos poetas é uma maneira de falar; como 
interpretação, a alegoria dos teólogos é um modo de entender 
(HANSEN, 1986, p. 1).

O que Hansen considera como “alegoria dos poetas” e “alegoria 
dos teólogos” é conseqüência de uma relação que se faz presente na tra-
dição alegórica da metaforização dos textos poéticos e da interpretação 
religiosa de textos sagrados. As palavras de Hansen são as seguintes:

Nesse sentido, ela é [a alegoria] um procedimento construtivo, 
constituindo o que a Antiguidade clássica e cristã, continuada 
pela Idade Média, chamou de “alegoria dos poetas”: expressão 
alegórica, técnica metafórica de representar e personificar abs-
trações. Escrever sobre ela implica, pois, retomar a oposição 
retórica sentido próprio/sentido figurado não para validá-la, mas 
para reconstituí-la em alguns pontos de seu funcionamento 
antigo e de suas retomadas. [...].
Há outra alegoria, contudo, que não se confunde com a dos 
poetas épicos greco-romanos e medievais nem com a dos autores 
hebraicos do Velho Testamento. É a que se chamou “alegoria dos 
teólogos”, recebendo muitas vezes as denominações de figura, 
figural, tipo, antitipo, tipologia, exemplo. A “alegoria dos teólogos” 
não é um modo de expressão retórico-poética, mas de interpre-
tação religiosa de textos sagrados. (HANSEN, 1986, p. 1)
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Orto do Esposo operações hermenêuticas que se constroem em cima 
de uma alegorese reconhecidamente diferenciada – não poética ou, 
como chamaríamos, plena – inclusive pelo sistema da exemplaridade 
que Hansen reconhece como uma outra definição para a “figura”, é 
preciso que deixemos muito claras as categorias com as quais es-
tamos trabalhando e que foram identificadas dentro do manuscrito 
trecentista com o qual estamos lidando.

Retomando, pois, a questão da exemplaridade em que nos detí-
nhamos antes destas explicações, é necessário que, como dizíamos, 
em nenhum momento, dissociemos as condições de produção do Orto 
e tentemos sobre ele nos debruçar de forma fria, literária somente, 
até porque, como lembra Le Goff, a exemplaridade do Orto do Esposo 
– continuação da tradição exemplar dos séculos XII e XIII – está irre-
mediavelmente ligada às condições sociais em que foi escrita:

Este exemplum está ligado a um novo tipo de pregação que se 
instaurou em fins do século XII e princípios do século XIII e que se 
destinava à nova sociedade saída da grande mutação do Ocidente 
entre os séculos XII e XIII. Uma sociedade marcada pelo fenômeno 
urbano, pela substituição do sistema das “ordens” pelo sistema 
dos “estados”, pela contestação herética e laica, pela remodela-
ção dos quadros intelectuais e mentais (espaço, tempo, relações 
palavra-escrita, número, etc.). Podemos definir o exemplum do 
século XIII, que foi a sua idade de ouro, como um conto breve 
dado como verídico (= histórico) e destinado a ser inserido num 
discurso59 (em geral, um sermão) a fim de convencer um auditório 
por meio de uma lição salutar. (LE GOFF, 1994, p. 123)

Servimo-nos também das reflexões de Morais que parece estar 
de acordo com o que Le Goff pensa a respeito da operacionalidade 
dos exempla enquanto ferramenta literária.

Propomo-nos reflectir, em particular, sobre o significado da 
situação de ubiqüidade em que na Idade Média e em especial a 
partir do século XIII se encontrava este gênero, uma vez que, 
ao funcionar quer como texto poético quer como texto desti-
nado primordialmente à edificação, operava simultaneamente 
no âmbito literário e no da pregação, e examinaremos certas 
modalidades desta oscilação. Optamos por concentrar a nossa 
atenção nas teorizações do exemplum que surgiram em França 
ou que aí tiveram uma notável repercussão, dada a importância 
e riqueza dos documentos existentes. (MORAIS, 1997, p. 228)
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Fica claro que Morais também vai preferir uma abordagem mais 
direta dos exempla, em relação a seu funcionamento como instru-
mento literário, a um questionamento mais filosófico que talvez não 
chegue a resultados mais concretos, e sim abra mais possibilidades 
de reflexão.

É dentro dessa abordagem direta dos exempla que Morais es-
colhe, para desenvolver seu trabalho, e que ela vai buscar em Cícero, 
algumas definições sobre o exemplum, todas elas considerando um 
mesmo ponto comum, o de que “ele parte de um modelo a seguir ou 
que se torna um ponto de referência localizado numa experiência do 
passado” (MORAIS, 1997, p. 228). E, com base em Cícero, está de acordo 
toda a estruturação exemplar do Orto, principalmente pelos exemplos 
originados em fatos históricos ou bíblicos, comprovados ou não, que 
levam a sua argumentação e junto com ela o leitor a uma espécie de 
“legitimação histórica”, através da qual se fazem os quatro sentidos 
hermenêuticos, ou, antes disso e mais simplificadamente, comprova-se 
uma verdade de fé: Cristo. Some-se a isto a função testemunhal dos 
exemplos, fatos que não precisam ser comprovados porque encerram 
em si uma verdade, uma comprovação da fé diante da materialidade. 
É a prova definitiva. Sobre isso esclarece Morais:

O exemplo ganha aqui uma nova legitimidade ao figurar entre 
os processos retóricos que melhor definem a perícia do argu-
mentador, pois por seu intermédio torna-se possível articular 
de forma excelente um texto anterior com o novo discurso, in-
suflando neste a autoridade que emana do seu modelo passado. 
(1997, p. 229)

Ainda segundo Morais, no Rhetorica ad Herenniun de Cícero, o 
exemplo funciona exatamente como esse “testemunho”, a que é atribuí-
da uma técnica em que a argumentação se faz por um conceito mais 
arraigado da ética – uma retórica moral – haja vista a necessidade de 
ter seu discurso legitimado num continuum presente, que, exatamente 
por não pertencer ao círculo da legitimação passada, leia-se histórica, 
ainda não se reveste de um status de verdade presentificada e aferida.60 
Como a própria autora observa: 

é o elo com o passado, a sua qualidade de fragmento citacio-
nal, que lhe confere a capacidade de reproduzir novamente a 
autoridade e, por isso mesmo, de possibilitar que o discurso 
ocorra dentro de um presente controlado e disciplinado. (MO-
RAIS, 1997, p. 229)
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Inventione,61 para a teoria do exemplo, é a escolha de um modelo lógico, 
que estabelece como mola propulsora da operação dos exemplos a 
fixação de uma regra anterior, passível de uma primeira generalização 
que tem um raio de alcance flexível. Em outras palavras, no passado 
legitimado, e legitimado porque sua ocorrência finita atribui significa-
ção sólida dos sentidos que o exemplo quer suscitar como perpétuos, 
e atribuiu por ser já fato sua existência passada, está a idéia primeira 
das significações agora concretizadas. Foi naquele fato histórico, 
naquela passagem acontecida, testemunhada e, portanto, em certa 
medida, real, que se engendrou o sentido que deve ser resgatado 
via exemplum, é lá que está a regra, a referência, e ela é visível pelas 
conseqüências históricas de sua própria existência. Pode-se notar 
que o exemplo, por essa abordagem, é um instrumento praticamente 
infinito de resgate dos valores ético-morais a que se deseje retornar, 
pois, uma vez identificados esses valores, pode-se, através da retóri-
ca, verificá-los e trazê-los à tona através de qualquer fato histórico! 
A legitimação do passado e a visualização da moral neste passado 
podem novamente entrar em sinergia no presente. Neste sentido, a 
hermenêutica bíblica dos quatro sentidos parece operar exatamente, 
como definiu Cícero, a sistematização dos exempla: temos os elementos 
pré-figurativos históricos ou não – o sentido literal – sejam eles bíblicos 
ou mundanais, dando suporte de legitimação à moral que eles contêm 
para sua apresentação, caracterização e prática no presente, que 
seriam os desdobramentos do sentido espiritual da hermenêutica. A 
vida de Cristo como objetivo é a verdade histórica que o exemplum 
legitima por retórica.

Dentro deste perfil medieval do exemplum,62 está um outro 
artifício que se conjuga com toda a retórica e hermenêutica bíblicas: 
a citação, o princípio da auctoritas. Diz Morais, ainda referindo-se a 
Cícero: “A capacidade de manter intacta a presença da autoridade 
anterior na citação exemplar é o maximum artificium de que o orador 
deve dar provas, como refere o autor da Rhetorica ad Herennium”.63 
(MORAIS, 1997, p. 229).

Mas por que motivo haveria de uma alteridade discursiva impri-
mir legitimidade a um discurso próprio? É verdade que, se pensarmos 
nas “autoridades” de que se vale o autor do Orto, vamos encontrar 
os Santos Padres, grandes pensadores da Antiguidade como Platão 
e Aristóteles,64 Boécio, Sêneca, entre outros, todos eles com obras 
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discutidas e comentadas desde sua elaboração até os dias da criação 
do Orto do Esposo;65 auctoritates estas, aliás, que foram usadas durante 
toda a Idade Média de forma, se não despretensiosa, convenientemen-
te, como aponta Le Goff:

O pensamento antigo sobreviveu à Idade Média atomizado, 
deformado, humilhado pelo pensamento cristão. Obrigado a 
recorrer aos serviços do inimigo vencido, o cristianismo teve 
de apagar a memória de seu escravo prisioneiro e fazê-lo traba-
lhar para si, esquecendo suas tradições. Mas acabou sendo ao 
mesmo tempo arrastado nesta atemporalidade do pensamento. 
Todas as verdades tinham de ser eternas. Ainda no século 13, 
São Tomás de Aquino dizia que o que os autores queriam dizer 
importava pouco, e que o essencial era o que tinham dito que 
se pudesse utilizar como lhe conviesse. (2005, p. 109)

Mas pensamos ser possível ver a questão por um outro ângulo, e 
este se traduz pela característica de oralidade com que o primeiro texto 
em prosa medievo-portuguesa era escrito, ou seja, não havendo uma 
forma de prosa narrativa já sedimentada como estilo próprio de escrita 
– mesmo porque a leitura, de um modo geral na Alta Idade Média e nos 
primórdios da Baixa Idade Média, era um processo coletivo em que 
um leitor lia em voz alta os textos para os ouvintes – era natural que 
os recursos literários estivessem bastante próximos de recursos orais. 
Dessa forma, se a validade do discurso medieval estava já configurada 
por processos orais, por que também não transportar para o texto o 
sujeito discursivo? E mais: sendo o sujeito discursivo um autor cujas 
obras já haviam sido legitimadas por sua historicidade, por que não 
fazer este autor falar sobre as minhas idéias por suas palavras?

Morais também faz considerações relevantes sobre esse pro-
cesso de “autorização”, e está consoante com nossas conjecturas em 
relação à passagem do oral para o escrito: 

Nos tratados a que aludimos (de Cícero), a referência do exem-
plo, o seu modelo, era a auctoritas, a autentica persona. A sua 
legitimação assentava na garantia da fonte e só a permanência 
do elo com a voz original assegurava a sua validade de texto 
apto para exemplificar. No século XIII, porém, a referência tende 
a deslocar-se para o texto. É a palavra exemplar do exemplum 
e os actos por ela referidos que são propostos como modelos. 
O conteúdo adquire uma importância fundamental. Durante a 
Idade Média, a diferença entre os dois significados é mantida 
segundo os termos propostos por Isidoro de Sevilha que distin-
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através da narrativa – o exemplum. Mas dá-se cada vez mais 
importância ao exemplum como narrativa. (MORAIS, 1997, p. 
230)

Destacamos também uma rápida definição de Le Goff do que 
seja o processo das auctoritates na confecção de obras medievais 
como o Orto do Esposo: 

A escolástica alimenta-se de textos. É método de autoridade e 
apóia-se no duplo contributo das civilizações precedentes: o 
Cristianismo e o pensamento antigo enriquecido como vimos 
pelo desvio árabe. É o resultado de um momento, de um renas-
cimento. Assimila o passado da civilização ocidental. A Bíblia, 
a Patrística, Platão, Aristóteles e os Árabes são elementos do 
saber e as matérias-primas da obra. (LE GOFF, 1987, p. 106)

Sobre a maior importância do exemplum como narrativa em 
detrimento da similitudo, podemos pensar exatamente no aspecto 
didático e doutrinário que o primeiro tem sobre o segundo, e pela 
própria característica narrativa que, tendo origens na oralidade, na-
turalmente acabou por instalar-se nas mentalidades medievais como 
conseqüência natural de uma oralidade escrita. A naturalidade e a 
didática do exemplo, somadas à figura da auctoritas, prevaleceram 
na Baixa Idade Média como forma narrativa privilegiada. E podemos 
também pensar nas outras formas narrativas que corriam paralelas 
à prosa doutrinária, como as crônicas de Fernão Lopes e Zurara, ou 
mesmo os romances de cavalaria, isso sem mencionar os documentos 
cartoriais e os livros de linhagem, todos eles nascidos de uma orali-
dade que aos poucos, transposta para os pergaminhos, travestia-se 
de narrativa própria como a conhecemos hoje.

Mas e o que não é histórico, mas natural, como os exempla que 
são formas reduzidas de bestiários? Onde estaria a verificação de um 
ato de fé, o lastro de uma doutrina espiritual nas propriedades de 
plantas e animais, pois as narrativas de seus hábitos ou peculiaridades 
não são exatamente historicizados nem baseados em autoridades? 
Morais vai buscar em Nicole de Bozon a explicação para a sustentação 
dos modelos naturais enquanto exempla legitimados: 

Os seus exempla (de Bozon) baseiam-se no modelo das criatu-
ras da natureza que considera como espelho da criação divina. 
A eleição deste tipo de modelo advém do facto das criaturas 
animais serem isentas de uma racionalidade que se considera 
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contribuir mais para a desfiguração da natureza criada por Deus 
do que para o seu aperfeiçoamento. Segundo a concepção aqui 
seguida, os animais são modelares precisamente por serem um 
espelho, vivo, mas mudo e inerte, da natureza que constitui, 
só por si, a imagem da criação perfeita, e sobre a qual todo 
o trabalho de melhoramento redundará forçosamente numa 
deformação. (MORAIS, 1997, p. 230)

Se considerarmos o pensamento de Bozon, então concluire-
mos que, na realidade, não há uma ausência da autentica persona 
nos exempla de propriedades naturais, mas a presença autêntica da 
“autentica persona”: Deus, relido através de sua própria criação. Não é 
preciso estendermo-nos muito para concluir que, para a mentalidade 
medieval,66 só havia realmente uma grande auctoritas, um único ente 
para o qual e do qual tudo o mais deveria existir: Deus; até mesmo 
pelo fato de estarmos lidando com uma hermenêutica que reflete de 
certa forma essa mentalidade direcionada ao Criador, ainda que indi-
retamente pela figura de seu filho, mas que, diretamente, é sua própria 
encarnação. E não seria por um mero acaso que essa mentalidade 
estaria tão fortemente marcada no homem e na cultura medieval. 
Santo Agostinho, uma das autoridades, aliás, muito freqüente no Orto 
do Esposo, já teorizava, sobre o signo, que:

a única coisa que pode valer por si mesma, que tem um sentido 
em si, é a entidade divina. Isto quer dizer que uma prévia co-
dificação do sentido deve controlar a interpretação de modo a 
impedir que ela caia no arbitrário puro ou que usurpe o lugar 
divino da significação. (MORAIS, 1997, p. 233)

Ora, essa é uma das prerrogativas sine qua non da hermenêutica 
bíblica. Fora do âmbito do duplo querigma cristão, qualquer interpreta-
ção corre o risco de tornar-se inaceitável, patética, ou, em casos mais 
extremos, herética,67 categorizando-se como um outro discurso que é, 
como vimos, a alegoria dos poetas, ou, simplesmente, o discurso dos 
loucos. É desta maneira que todos os exempla constantes do Orto do 
Esposo, sejam eles ficcionais ou não, cumprem a função didática do 
"achamento" de Cristo em todas as coisas do mundo, e não haveria, 
pensamos, forma literária melhor para cumprir este propósito. O exem-
plum é a forma pela qual o inexprimível torna-se palpável, palatável, é 
ele que faz a ponte entre o fato histórico ou o fato natural e a verdadeira 
postura cristã do fiel medieval. É pelo exemplum que ficam claras ao 
homem medieval temente a Deus as penas e os benefícios de se ler as 
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uma vida dentro dos rigorosos padrões ascéticos cistercienses (Livro 
IV do Orto), de se utilizar corretamente o nome de Jesus (Livro I do 
Orto), e o modo de se compreender adequadamente o que o mundo 
lhes quer dizer (Livro III do Orto). O exemplum é, na verdade, uma 
alegoria de Cristo, pelo menos no Orto do Esposo.

Paulo Cardoso Pereira faz uma abordagem sobre a questão tem-
poral e sua função nos exempla do Orto do Esposo. As linhas iniciais 
de seu texto, pensamos, dão uma boa idéia dessa relação História/
exemplum:

A expressão do tempo na micronarrativa exemplar, pela tensão 
dialética que instaura entre história terrena e prefiguração esca-
tológica, configura uma estratégia axial de construção da aucto-
ritas, concorrendo para a eficácia perlocutória no processo de 
veiculação do conteúdo edificante. De facto, conexionando-se 
simbioticamente, a fenomenologia e a materialização discursiva 
do tempo nos exempla do Orto do Esposo indicam, por parte de 
um autor/compilador de segundo grau, uma lúcida consciência 
das virtualidades retóricas da História ao serviço da legitimação 
doutrinária. (PEREIRA, 1997, p. 240)

Barthes também desenvolve algumas considerações importan-
tes sobre a função geral da exemplaridade, e ainda estabelece algumas 
relações entre ela e as tradições orais que lhe deram origem:

[...] numerosos manuscritos consistiam essencialmente em 
listas de citações, de exempla que se poderiam revelar úteis 
posteriormente; durante uma disputa oratória, ou um simples 
“processo mental”, podiam consultar-se as directivas para 
invocar um argumento, ou recorrer a passagens fundamentais 
previamente estabelecidas: o livro manuscrito torna-se assim 
suporte do discurso falado. (BARTHES 1987, p. 56)

Colocando em outras palavras, o que há de essencial nos dois 
autores acima citados é exatamente a formação de uma legitimação que 
o discurso histórico, através do texto exemplar, imprime na mensagem 
doutrinária que seus autores se dispõem a transmitir. Reparemos que 
Pereira fala em “tensão dialética que instaura entre história terrena 
e prefiguração escatológica”, e a isso remetemo-nos diretamente ao 
quarto sentido da hermenêutica bíblica, o sentido escatológico, o 
sentido da esperança da salvação da alma. De fato, acaba se formando 
nos exempla históricos um grande elo de atemporalidade, já que um 
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fato passado terreno acaba, por reinterpretação hermenêutica, ligado 
a um futuro espiritual.68 Na verdade acabam sendo duas dicotomias 
que interagem e formam um todo interpretativo: o passado e o futuro 
– ligados pela narrativa presente –, e o terreno e o espiritual, ligados 
pela figura de Cristo, que é o meio-termo entre o terreno (o homem) 
e o espiritual (Deus).69 Mas esta noção de atemporalidade advém não 
exatamente da hermenêutica bíblica que interliga passado, presente 
e futuro, descaracterizando-os temporalmente. Aí está embutido um 
traço da mentalidade medieval que Le Goff mostra com clareza:

Marc Bloch encontrou uma fórmula surpreendente para resumir 
a atitude que os homens da Idade Média teriam tido em face do 
tempo: “uma vasta indiferença ao tempo”.
Esta indiferença exprimir-se-ia entre os cronistas, econômicos 
em citar datas – dotados de uma insensibilidade aos números 
exatos sobre a qual voltaremos a falar –, por expressões vagas 
como “naquele tempo”, “entretanto”, “pouco depois”.70

Em nível de mentalidade coletiva, passado, devir e futuro 
encontravam-se fundamentalmente mesclados numa confusão 
temporal. Esta confusão manifestava-se particularmente na per-
sistência das responsabilidades coletivas, expressão manifesta 
do primitivismo. Todos os homens vivos são co-responsáveis 
pela falta de Adão e Eva, todos os Judeus contemporâneos são 
co-responsáveis pela paixão de Cristo, todos os muçulmanos 
são co-responsáveis pela heresia de Maomé. (LE GOFF, 2005, 
p. 168)

Em relação às “virtualidades retóricas da História ao serviço da 
legitimação doutrinária”, estenderíamos essa potencialidade retórica 
para além da legitimação doutrinária, e, utilizando-nos de apenas um 
exemplum, chegaríamos à legitimação política. É importante que se 
faça esse alargamento teórico para que não passe, descuidadamente, 
a idéia de que a doutrina cristã que o monge alcobacense trabalha 
está totalmente desvinculada do panorama geral político e social por 
que passa Portugal à época da elaboração do Orto. O que queremos 
mostrar também é que a potencialidade retórica em geral tem a capaci-
dade de “doutrinar” em diversas áreas, não apenas na religiosa. Basta 
relembrarmos rapidamente as associações que Morais construiu entre 
os exempla medievais e as suas bases teóricas em Cícero, que era um 
excelente orador. Considerando-se também que o autor do Orto tinha à 
sua disposição uma das maiores, senão a maior, biblioteca monástica 
de Portugal do século XIV, incluindo-se nela uma grande quantidade 
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nha também se baseado em Cícero para, pela retórica do exemplum, 
lançar alguma doutrina em relação à questão sucessorial da dinastia 
de Avis.71 Nesta passagem do Orto, temos uma tentativa muito clara, 
embora matizada com poucas pinceladas, de uma legitimação, através 
da História recente ligada à doutrina católica, da dinastia de Avis na 
sucessão do trono de Portugal. Dois pontos em especial destacaría-
mos: um é a presença do povo como elemento modificador da história, 
e o outro é a presença de uma autentica persona, Boécio, dando seu 
endosso teórico à questão proposta pelo monge anônimo. Este é um 
exemplo de que, como verificou Pereira, existe de fato uma grande 
potencialidade na historicização da narrativa exemplar, principalmente 
quando a ela, que já é por si só testemunhal e legítima, vem acoplada 
a palavra legitimada de uma auctoritas.

Ainda sobre esse elo histórico-doutrinário, Pereira argumenta 
que:

Sendo assim, a factividade do relato exemplar, a sua confini-
dade com a matéria narrativa da história antiga ou recente 
deve apontar ao leitor/ouvinte uma esperança futurante de 
redenção. Esta contigüidade complementar de níveis tempo-
rais encontra a sua correspondência, no plano da sintagmática 
e exemplar, na cisão entre história e moral: nível narrativo 
e nível interpretativo reenviam, pois, explicitamente para a 
dualidade temporal de mundo narrado e mundo comentado. 
(PEREIRA, 1997, p. 240)

É preciso que não deixemos passar em branco a expressão usa-
da por Pereira: “leitor/ouvinte”, que marca precisamente a questão da 
oralidade e da leitura não só no Portugal do século XIV, mas, de uma 
forma geral, em toda a Europa da Baixa Idade Média.

Para Pereira, fica clara a razão pela qual a utilização de exemplos 
temáticos variados é levada à exaustão: 

Acrescente-se que na época de redação do Orto do Esposo, as 
modalidades do exemplum profano e histórico conhecem uma 
voga, até então prioritariamente dispensada às narrativas de 
cariz piedoso. Assim, a par de exempla reminiscentes de dicta 
facta do mundo antigo, encontramos narrativas extraídas dos 
dois Testamentos, de escritos patrísticos e hagiográficos, que 
convocam o tempo fundador do Cristianismo, ou, ainda, exem-
pla desprovidos de referências temporais definidas, como as 
fábulas e as similitudines extraídas dos bestiários ou dos livros 
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das propriedades da natureza, e cuja intriga se desenrola num 
contexto circunstancial a-histórico, simultaneamente passado 
e presente, introduzindo como personagens tipos intemporais. 
A proliferação de estratos cronológicos certifica a natureza ar-
quitextual do exemplum, cujo hibridismo tipológico se manifes-
ta na conjugação paratáctica de múltiplos universos textuais e 
tradições literárias, promovendo, assim, o sincretismo entre o 
anacrônico e o sincrônico, consubstanciado na semantização 
pedagógica no passado. (PEREIRA, 1997, p. 242)

É nesse sincretismo que operam, dentro de uma mesma atempo-
ralidade cuja formação se dá através da temporalidade passada com 
a futura, isto é, dentro de um mesmo “tempo filosófico”, personagens 
que também se inserem num cenário que transita entre o fato terreno 
e a esperança futura,72 servindo-se da doutrina cristã do presente. Nos 
exempla em que são citados Alexandre Magno e outros personagens 
de grande relevância para a História, há um processo de desistoriciza-
ção em que atos e personagens acabam transgredindo suas fronteiras 
temporais e espaciais e acabam agindo, pela retórica dos exempla, num 
presente doutrinário. Tornam-se então figuras, alegorias. Diríamos, 
então, que os exempla no Orto do Esposo são, de certa forma, máquinas 
do tempo filosófico-doutrinárias, que deslocam o passado histórico 
para um futuro escatológico, amalgamando os dois elementos numa 
câmara narrativa de presente contínuo.

Há, entretanto, um mecanismo específico que pontua essa 
questão da auctoritas – especialmente a biográfica de grandes nomes 
da História – que achamos oportuno transcrever dos estudos de 
Pereira:

Pela assimilação da retórica deliberativa do heroísmo da Anti-
guidade a que procede, o autor do Orto do Esposo oferece ainda 
um curioso testemunho da releitura exemplar da História. A 
evocação de um exemplar, ou personalidade heróica, inaugura 
um procedimento hermenêutico consciente, por meio do qual 
se viabiliza a transferência da auctoritas do passado para o eixo 
da recepção presente e futura. Esta operação de applicatio, 
que assinala alegoricamente, segundo Timothy Hampton, a 
transposição do Verbo em Carne, encontra-se patenteada pela 
representação sistemática de exemplaria da Antiguidade no 
Orto. (1997, p. 245)

Analisemos um exemplum que contenha esses elementos:
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cidade, a qual tiinha cercada Alexandre, poserõ hũũ basilico so-
bre o muro e cõ a sua vista matou muytos da hoste dAlexandre. 
E Aristotiles lhe deu ẽ conselho que aparelhase hũũ homẽdarmas 
bem ardido, todo cuberto cõ hũũ escudo bem largo, e que o 
posesse antre ssy e o basilyco e que possesse antre ssy e o 
basilico hũũ grande espelho bem luzẽte ante o basilico. E asy 
foy fecto. E, quando o basilico vio a sua ymagẽ ẽno espelho, logo 
foy morto cõ a sua propria vista. E assy acõtece muytas vezes 
ao homẽ e aa molher, que pella propria vista morre ẽna alma, 
cobiizando o que uee. E mata outrẽ e faz ẽduzer a pecado per 
seu olhar e per sua vista peçoenta da maleza do coraçõ. Onde 
diz Sancto Agostinho que o olho desonesto he demostrador do 
coraçom desonesto. E, porque pella uista dos olhos se geera 
todo pecado, porẽ diz Jhesu Christo: Se o teu olho foa maao, 
todo o teu corpo seera treeuoso, s. cõ treeua de peccado mortal, 
porque todalas treeuas dos peccados se aduzem pellos maaos 
olhos, assy como diz o filosapho: Os olhos nos derrubã cada 
dia ẽ peccados. (MALER, 1956a, v. 1, p. 155-156)

Neste exemplum, temos um fato histórico passado com Alexan-
dre o Grande e, além dele, seu tutor, ninguém mais ninguém menos 
que Aristóteles. Depois, os comentaristas que o autor do Orto elege 
para a passagem são Santo Agostinho e o próprio Jesus Cristo. A pri-
meira legitimação do fato histórico dá-se por ele mesmo, tendo como 
personagem principal Alexandre o Grande. O fato de Aristóteles, que 
por si só, pelo que já expusemos, é uma autentica persona, só reforça 
a confiabilidade do fato. É no momento que Aristóteles aconselha Ale-
xandre que se configura uma convergência de auctoritates, uma dupla 
sustentação histórica ao fato. A presença de um animal mítico como o 
basilisco pode ser uma alegoria de que se utilizou o autor para depois, 
retoricamente, nas palavras de Santo Agostinho e de Jesus Cristo, 
doutrinar em relação ao pecado inerente ao olhar. O que deixamos 
como hipótese é a possibilidade de, através de um exemplum tão bem 
marcado por auctoritates, uma criatura fabulosa como o basilisco 
tomar para si um status de realidade inquestionável no imaginário do 
homem medieval. Em outras palavras, a retórica utilizada pelo monge 
alcobacense é tão bem construída e tão engenhosamente argumentada 
pelos comentaristas e pelos personagens históricos, que a possibi-
lidade de não só a doutrina cristã como também outros elementos 
literários como o basilisco fazerem parte de uma historicização “real” 
fica bastante evidente. 
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Se assim for, deixamos ao leitor uma questão que, em certa me-
dida, pontua algumas discussões contemporâneas sobre sociedade e 
comunicação: a mídia constrói o imaginário ou o imaginário é fonte 
para a mídia? Deslocando para os scriptoria medievais o sentido de 
mídia, o Orto teria sido causa ou efeito de um imaginário medieval? 
Em nossa opinião, a questão está bem representada pela figura mítica 
do Ouroborus.

4.4 dO aScetiSmO PeSSimiSta

O ascetismo com o qual trabalha o autor do Orto anda, lado a 
lado, com um tom de pessimismo sobre as coisas do mundo e como 
o homem se relaciona com elas. E não podia ser diferente, já que, aos 
olhos de um monge alcobacense, um leva ao outro em momentos 
diferentes. Ao se dar conta da crueldade do mundo, de sua transito-
riedade, alguns homens – os que provavelmente vão tornar-se monges 
– acabam ficando pessimistas em relação a este mundo, e dedicam-se 
a levar uma vida de contemplação, isolamento e ortodoxia. Este é o 
primeiro momento em que o pessimismo leva ao ascetismo. O segun-
do momento é a contramão desse movimento, quando, já como um 
monge, no estado espiritual em que se encontra, o homem não mais 
consegue adaptar-se ao mundo e às suas regras, o que faz com que o 
ascetismo leve o pessimismo para um grau ainda maior, e, daí, acaba-
se entrando num círculo vicioso que afasta ainda mais o monge do 
mundo. Como sempre houve exceções, desvios monacais serão usados 
como exemplum no Orto do Esposo, como o seguinte:

E calo-me das guerras dos prelados e das despesas sobejas que 
fazem em sy e cõ os amigos carnaaes e con outra(s) persoas 
sem proueito, assy como fazia hũũ abade que, seendo monge 
de hũũ mosteyro, gejunaua muyto a pam e agoa e fazia outras 
abstẽças. E porẽ fezerõ-no abade daquelle mosteyro. E começou 
a teer-se muy uiçoso. E diseron-lhe (por) que era aquello que, 
seendo monge, ante que fosse abade, fazia grandes abstẽẽças 
e ora despendia tanto en sse teer uiçoso. E elhe respondeo, 
dizendo: Asaz jeiuney a vigilia e a vespera desta festa. (MALER, 
1956a, v. 1, p. 269)

Ora, mas não só com as vaidades do mundo preocupava-se o 
autor do Orto. Havia em torno de si, na Europa como um todo, uma 
onda de desestabilização e sofrimento bastante considerável a ponto 

Livro 1.indb   171 12/5/2009   18:57:14



172
A

sp
ec

to
s 

in
te

rn
os

 d
o 

o
rt

o 
do

 e
sp

os
o de o monge urgir em escrever um manual de sobrevivência e salvação 

para o fiel católico comum.73 É o que descreve Spina:

Se no século XIII a civilização ocidental atingiu o seu equilíbrio 
(progressos do comércio, desenvolvimento da indústria, con-
quista das primeiras liberdades políticas e sociais, expansão do 
ensino universitário e das artes etc.), a partir de fins do século 
e princípios do seguinte esboçam-se os primeiros sintomas de 
crise em toda a Europa, social, econômica, moral e religiosa. 
Crise de crescimento, ocasionada pelos próprios progressos 
econômicos e sociais; é o início do chamado “declínio da 
Idade Média” (Huizinga), que haverá de durar os dois séculos 
seguintes (XIV e XV). A França, a partir da morte de Luís IX (o 
Santo, 1270), ingressa francamente na crise, agravada depois 
pelas inundações de 1315-1317 (nefastas para a agricultura), 
pela “peste negra” (de 1348-1350) que a ela se segue (e dizima 
um terço da população da Europa), mas sobretudo pela Guerra 
dos Cem Anos (1337-1453) [...]. (SPINA, 1997, p. 94)

A Igreja entra em franca fase de desprestígio, minada com as 
lutas contra o Império, enfraquecida na sua autoridade com o 
cativeiro de Avinhão e o Cisma do Ocidente (o duplo papado de 
Avinhão e Roma, que dura quase meio século – de 1378 a 1417). 
A fome e as epidemias que se seguem à Peste Negra suscitam 
no povo a descrença religiosa e o desrespeito aos ministros da 
Igreja; novas heresias se propagam [...]; a piedade popular deixa 
de ser exterior (saindo da Igreja) para se tornar pessoal, interior 
(é o caso dos místicos renanos, como Eckhart [...]; é a “devoção 
moderna”, cuja expressão máxima está na Imitação de Cristo. A 
imagem do Cristo Redentor dos primeiros tempos é substituída 
pela do Cristo Crucificado; a palavra misteriosa que exprime 
o segredo do Cristianismo – AMOR – é substituída por outra – 
SOFRIMENTO. A presença constante da Morte – trazida pelas 
epidemias que assolam a Europa – suscita a literatura didática 
da ars moriendi, a literatura funerária das “danças macabras” 
e o diabólico na arte. (SPINA, 1997, p. 96)

O quadro da grande crise européia do século XIV não foi, contu-
do, o único motivo pelo qual o Orto do Esposo vai falar sobre as graças 
de se abandonar o mundo ou as recompensas espirituais advindas de 
uma vida levada em ascese. Três séculos atrás já encontrávamos uma 
tradição monástica que pregava o afastamento das coisas mundanas 
e a exaltação da meditação e do isolamento espirituais: 
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Trabalhos recentes, especialmente os de R. Bultot, enfatizaram 
com insistência essa depreciação sistemática das realidades 
temporais e carnais, que ia muito mais longe do que uma 
simples advertência contra os abusos resultantes de um uso 
imoderado dos bens materiais. Santo Anselmo, Jean de Fé-
camp, Bernard de Morlaas e muitos outros pregaram em seus 
tratados o desprezo pelo mundo (contemptus mundi) e fizeram 
um julgamento fundamentalmente pessimista sobre as reali-
dades temporais, as atividades terrestres e o amor humano, 
isto é, sobre a vida profana em seu conjunto. Por outro lado, 
os mesmos autores exaltaram a vida monástica, apresentada 
como a forma autêntica da experiência cristã e única via de 
salvação. Aos seus olhos, o mundo era cheio de ilusões e 
ocasiões de pecado. Logo, era melhor renunciar às criaturas e 
viver nesta terra como peregrino e estrangeiro: era pelo exílio 
que se conquistava o Reino. Os autores espirituais do século 
XI estavam convencidos de que existia uma incompatibilidade 
absoluta entre a vida religiosa e as preocupações do mundo. 
Só a paz do claustro e a disciplina regular garantiram o otium, 
isto é, a tranqüilidade que tornava possível a vida interior. 
(VAUCHEZ, 1995, p. 41)

Ora, vê-se claramente que o Orto do Esposo dispunha de toda 
uma tradição monacal alguns séculos antes de sua criação – e po-
deríamos ir mesmo até mais longe, com o eremitismo de alguns dos 
primeiros padres da Igreja. O fato é que podemos considerar a grande 
crise européia do século XIV como um elemento que despertou – pelo 
menos no autor do Orto – um resgate de uma tradição já antiga, que 
viu naquela crise um motivo para se manifestar em prosa doutrinária. 
Mas podemos enxergar no Orto não só um despertar de uma tradição 
religiosa fixada nos hábitos monacais desde muito antes, mas também 
uma continuação de uma tradição literária:

A maioria dos textos sobre o desprezo pelo mundo foram redi-
gidos no século XI e no começo do século XII, em uma época 
em que a luta contra a simonia estava em primeiro plano; ora, 
os valores profanos eram tão bem cultivados pelos clérigos 
simoníacos que era desnecessário lembrar-lhes a sua impor-
tância. (VAUCHEZ, 1995, p. 43)

O que faz com que o Orto do Esposo tenha sua forma e seu mo-
mento de elaboração é, portanto, sua historicização antiga relembrada 
em sua historicização recente. Contudo, exatamente por ter sua histo-
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ao grande bojo histórico que o precedera: 

Além do mais, no coração do combate travado pelas forças 
vivas da Igreja para arrancá-la à influência dos imperadores e à 
dissolução feudal, a fuga do mundo preconizada pelos monges 
aparece menos como uma evasão para fora da vida social e 
da ação temporal do que um julgamento de certas estruturas 
opressoras, que eram obstáculo ao desenvolvimento religioso 
e à caridade. Nesse caso, o contemptus mundi traduz muitas 
vezes “a recusa de comprometimento com uma sociedade po-
lítica menos cristã do que o mais leigo dos nossos estados”.74 
(VAUCHEZ, 1995, p. 43)

E o que dizer então da passagem do Orto do Esposo – a que 
marca bem a Revolução de Avis e o apoio àquela dinastia75 – que liga 
o desprezo das coisas do mundo exatamente ao oposto acima, isto é, 
a uma aceitação de uma sociedade dada? É verdade que a aceitação 
de uma sociedade dada (Avis) está atrelada a uma recusa de outra 
sociedade dada (no caso português, duas: a regência de Leonor 
Teles e Andeiro ou a de D. Beatriz e o rei de Castela). A diferença 
entre os dois afastamentos do mundo está certamente na leitura 
hermenêutica que o Orto faz do seu afastamento do seu momento 
histórico.76 Se isto é verdade, então não podemos ignorar o fato de 
que a hermenêutica é um instrumento também de orientação polí-
tica e não apenas de orientação espiritual para a salvação eterna, 
dada sua característica de pluralidade de sentidos. Pela forma en-
genhosa com que foi construído esse trecho no Orto do Esposo, seu 
autor conseguiu ligar a salvação eterna por Cristo à legitimação da 
dinastia de Avis – já entronada, presumimos anteriormente, quando 
da elaboração do Orto. 

Não chegaríamos a chamar o fato de uma mera conveniência de 
Alcobaça – ainda que, como vimos, suas ligações com a corte joanina 
fossem estreitas – mas devemos enxergar esta suposta conveniência 
como tradições monásticas, mentalidades do clero regular que desde 
o século XI pareciam agir do mesmo modo dentro dos mosteiros:

Esse confronto entre a teoria e a prática dos meios monásticos 
em suas relações com o mundo permitia constatar a complexi-
dade do problema. Por um lado, ele demonstra a existência de 
uma doutrina espiritual coerente, situando a perfeição cristã 
em um ideal de recolhimento da vida terrestre e de recusa de 
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certos aspectos da condição humana: vida angélica, paraíso 
reencontrado fora do século, existência puramente contem-
plativa. Do outro lado, aparece a preocupação dos monges do 
século XI de agir sobre a sociedade que os cercava, levados 
às vezes até a aceitação irrestrita dos seus valores e das suas 
estruturas. Na verdade, as duas atitudes não são contraditórias. 
Para transformar o mundo, em certos momentos pode parecer 
mais eficaz sair dele do que ficar nele, e por vezes é mais fácil 
encontrar o homem fugindo da multidão do que misturando-se 
a ela. (VAUCHEZ, 1995, p. 45)

O sofrimento, a morte, e até o Diabo são mesmo temas77 pre-
sentes nos exempla do Orto, mas o que chama a atenção é o fato de 
o Orto do Esposo ter sido escrito antes da Imitação de Cristo, e, pos-
teriormente, esta última obra ser uma das que compuseram o corpus 
da Devotio moderna.

De uma certa forma – e não estamos comparando a hermenêuti-
ca contida no Orto com o escopo da Imitação de Cristo absolutamente 
–, a obra alcobacense pode ser considerada uma espécie de “imitação 
de Cristo”, principalmente por ser Jesus o destino final da doutrina 
preconizada no Orto, bem como a tentativa de mostrar que é através 
da identificação de Cristo nas coisas do mundo que o homem medie-
val vai alcançar, se também o “imitar”, a salvação eterna. São esses, 
aliás, como já vimos, os quatro sentidos da hermenêutica bíblica: o 
histórico-literal, o alegórico (a fé), o tropológico ou moral (a caridade) 
e o anagógico (a esperança), e que São Tomás de Aquino definira da 
seguinte maneira (HANSEN, 1986, p. 58):

SIGNIFICANTE
(signum tantum)
(Signo)

sentido literal
(produzido pelo homem)

Sentido literal,
Histórico = significação
Sentido literal figurado
(tropos: metáfora, “alegoria”,  
parábola, Comparação).
Simbolização de 1o grau
(alegoria verbal)

SIGNIFICADO
(signum et res)
(Signo e coisa)

sentido espiritual
(produzido por Deus)

— sentido alegórico
— sentido tropológico
— sentido anagógico
Simbolização de 2o grau
(alegoria factual)

REFERENTE
(res tantum), (Coisa) DEUS
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bastante conteúdo para um outro livro, mas é interessante notar 
que, o que era permitido pela Igreja – e foi criado dentro da própria 
instituição – em fins do século XIV, torna-se uma outra literatura no 
século seguinte, uma literatura da Devotio moderna.

Além disso, a contribuir para a postura pessimista do autor do 
Orto – ou, do ponto de vista deste, uma postura realista –, Portugal 
também convivia com seus problemas domésticos: a crise sucesso-
rial de 1383–1385, que se iniciou com a morte do rei D. Fernando I e 
de que trata o Orto do Esposo. Era um quadro que, se visto de uma 
forma ampla, não deixava dúvidas quanto a seu caráter pessimista, 
principalmente aos olhos da classe clerical.

Esta passagem histórica, narrada pelo autor do Orto, é, aliás, a 
única pista que dá uma certa garantia da data em que teria sido escrito 
o livro. Sobre isso diz Maler: 

Temos, pois, por esta alusão à sublevação do povo contra a rainha 
D. Eleonora Telles, a certeza de que o Orto do Esposo foi terminado 
o mais tarde por volta de 1390, provavelmente na segunda metade 
da década de 1380–1390. (MALER, 1964, v. 3, p. 17).

O pessimismo que se vê no Orto não era, entretanto, somente 
uma conseqüência dos tempos presentes, mas também uma meta a 
ser alcançada, como diz Pedro Calafate:

[...] tudo leva a crer que o seu autor foi um monge, profun-
damente comprometido com a crítica à fugacidade dos bens 
terrenos, com o confronto entre o tempo e a eternidade, com 
a crítica à vaidade e à soberba dos sábios do mundo, num per-
manente elogio da simplicidade, da solidão e da contemplação, 
orientando os espíritos para um acentuado pessimismo, onde a 
meditação sobre a morte assume importante relevo [...]. (1999, 
p. 522, grifo nosso)

Fernandes também faz um levantamento apurado da crise in-
terna da Igreja, que repercutiu em Alcobaça, em finais no século XIV, 
e que refletiu de forma muito clara na produção do Orto:

Se a presença obsedante e iminente da morte naturalmente 
despertava o anseio por conquistar a vida perdurauel, a Igreja, 
dilacerada pelo Cisma do Ocidente (1378–1417), parecia não 
estar em condições de angariar os favores divinos. A situação 
do clero português não era menos desalentadora: Oliveira 
Marques alude ao nepotismo generalizado que caracterizou o 
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recrutamento eclesiástico a partir de meados do século XIV em 
Portugal, facultando o desleixamento dos costumes e a corrup-
ção que dominaram os quadros eclesiásticos da época.78 Por 
isso, as duras críticas que o autor do Orto do Esposo dirige ao 
clero não devem ser lidas como meros clichês retóricos, mas 
sim como referência a circunstâncias concretas que o monge 
alcobacense devia conhecer de perto. Dizendo que os prelados 
atendiam mais facilmente aos pedidos ilícitos dos poderosos 
do que aos justos rogos dos humildes, o autor acrescenta: “E 
calo-me da guerras dos prelados e das despesas sobejas sem 
proueito” (p. 268).79 A constatação de que o clero se preocupava 
demais com a “dignidade ẽna terra” e esquecia-se de “seruir 
a Deus” leva-o a conclusões sombrias: “Nõ quero ẽ esto mais 
falar. Mas temor ey de periguar a fe, ca nõ veio qũe defenda nem 
qũe dê ffe aa doutrina e aa vida de Jhesu Christo senõ algũũus 
poucos, e muy poucos, cuya vida he escarnecida e desprezada, 
especialmẽte per aaquelles que a deviam defender e mostrar 
por exemplo e condanõ aquelles que a querem mostrar e que 
a mostrã Ja nõ teemos senõ lyuros, que som vozes mortas, e 
preegadores auõndosamẽte, que todo quanto preegam, todo 
contradizem per obras. Oo, Saluador Jhesu Christo, asy he es-
carnida e doestada a tua doutrina e dos teus escolheitos agora 
ẽnos nossos tempos” (p. 263).80 (FERNANDES, 2001, p. 98-99)

Não é de admirar que esta passagem esteja exatamente no 
Livro IV do Orto, livro dedicado aos males do mundo... Mas, repare-
se, ainda que o Orto seja uma obra onde andam juntos o pessimismo 
e a moralidade, não percebemos que a balança penda para nenhum 
dos dois lados num ou noutro momento da narrativa. Pelo contrário, 
observamos que é precisamente o equilíbrio entre os dois elementos 
que acaba originando um terceiro: uma dialética entre o pessimismo 
ascético e a doutrina moralizante, na qual um depende do outro e 
ambos funcionam como unidade narrativa. Pelos males do mundo, 
de onde se acaba por sentir uma profunda decepção, tristeza, solidão 
e pessimismo, chegamos à doutrina moralizante, em que os mes-
mos males acabam por ser anulados ou contornados e, tendo nesta 
manobra, como pedra de toque, Jesus Cristo, alcança-se a salvação 
eterna. Os exempla, é bom que se diga, servem tanto para mostrar 
a moralidade que se pretende doutrinar quanto os males do mundo 
que se quer evitar. 

Por fim, é importante notar que o cenário geral de uma grande 
crise do século XIII e XIV não vai somente determinar uma posição 
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vorável. As conseqüências no campo religioso seriam profundas e 
atravessariam o século XIV fixando-se no século seguinte, conforme 
escreve Vilanova:

La “pastoral del miedo” – expresión que Jean Delumeau justifica 
con gran derroche de erudición – no es específica de los siglos 
XIV y XV. Tiene uma larga y muy ambigua tradición en la historia 
de la Iglesia. Con todo, la situación política y social de esa época 
de inseguridades determina, com matices amplificados, un tono 
particular que a menudo llega a la caricatura. Un conjunto de 
circunstancias penosas parece fomentar um sentimiento mue-
vo de culpabilidad personal, que la Iglesia docente no deja de 
explotar en su predicaión y que había de desembocar en una 
inclación de la confesión. Una acumulación de desgracias creó 
una atmófera de pánico: el cisma de Occidente, la guerra de los 
cien años, la guerra de los husitas, la amenaza creciente de los 
turcos que se intentaba frenar com el rezo diario del Ángelus, 
hambres y pestes... La imaginación enervada y la angustia 
constante alimentaban visiones apocalípticas, de profetismo y 
de prácticas satánicas. Los abusos y desórdenes son obra de 
una minoría, pero reflejan el estado de tensión moral y social 
de la época. (VILANOVA, 1989, p. 52-53)

El siglo XIV vio nacer la devotio moderna; el XV la vio desa-
rrollarse; el XVI fue la época de su declive, aunque quizá sería 
mejor decir que su mensaje pasa a otras manos y recibe otros 
nombres. (VILANOVA, 1989, p. 60)

nOtaS

1 “Constante era a fadiga, uma fadiga que se ia acumulando à medida que o trabalho 
evoluía, constante era o silêncio, constantes eram as inexoráveis manifestações da 
Natureza: muito frio, muito calor, fraca luminosidade. Constante era o forte desejo 
de acabar. E, então, ao terminar, o copista, num acto de verdadeira catarse, revela-
va os seus sentimentos, as suas dores, os seus ânimos e desânimos. Estas últimas 
palavras dos copistas, que já nada têm a ver com o manuscrito, constituem os 
colofãos, extraordinária reserva de mentalidade de quem copiava na Idade Média” 
(SANTOS, 2000, p. 85). O autor do Orto foi bastante reservado em seus desejos de 
ver terminada a obra, tanto que seu colofão é brevíssimo (Deo Gracias), mas escri-
to com todas as letras maiúsculas, donde podemos concluir que, pela intensidade 
do desabafo, dadas as maiúsculas, o trabalho fora, de fato, muito árduo e cansa-
tivo. Note-se também que este colofão está presente somente no manuscrito A, o 
que pode mostrar que apenas este tenha sido copiado por um único monge, e que 
o manuscrito B tenha sido obra coletiva e, nela, o monge que acabou encarregado 
das últimas páginas pode não ter tido um trabalho tão árduo assim.
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2 Sabemos, é claro, que este tipo de colofão em manuscritos medievais é comum e 
bastante numeroso, não identificando este ou aquele autor. Nossa referência se faz 
apenas no sentido de apontar um paradigma em detrimento de outro, ainda que 
seu sintagma final esteja dentro de parâmetros literários da época. É possível que, 
dentro do conjunto de códices e manuscritos do mosteiro de Alcobaça, a expressão 
Deo Gracias possa apontar para este ou aquele autor, isto é, se concordamos que 
esta expressão não é de forma alguma uma sugestão autoral na produção literária 
da Baixa Idade Média como um todo, não descartamos, contudo, a possibilidade 
de, dentro daquele espaço e daquele tempo – as atividades de cópia e criação ma-
nuscrita no scriptorium de Alcobaça em fins do século XIV –, poder haver confron-
tação entre um Deo Gracias e outro colofão qualquer. A argumentação, pensamos, 
de alguma forma procede. Mas sabemos que só é possível avançar dentro dessa 
especulação através de um estudo codicológico preciso e in locu em Alcobaça.

3 Evocamos Maria José Azevedo Santos na corroboração de nossas hipóteses: “‘Clé-
rigos-notários’, abades, presbíteros, diáconos ou subdiáconos que, de si próprios, 
mostram muito pouco. O nome, a condição social e a proveniência geográfica são 
informações pessoais deixadas por uma minoria. Grande parte limita-se a escrever 
o nome e o verbo da ação. E quantos nem o nome desvendam. No fundo, conscien-
te ou inconscientemente, julgariam que a sua escrita, os seus autógrafos, seriam a 
sua mais importante marca de identidade individual. Mas se o anonimato atingiu 
os autores de escritos de função administrativo-validatória, não menos alcançou 
os copistas, aqueles que estavam ao serviço da cópia de páginas maravilhosas de 
sentido ideológico-estético, como bíblias, saltérios, antifonários, livros de horas e 
tantos outros manuscritos” (SANTOS, 2000, p. 84).

4 Sobre a nota acima, julgamos conveniente dissolver a dúvida de Maria José Santos 
quanto à consciente ou inconsciente noção de, apenas, em termos mais simples, 
pela “sua letra”, o autor medieval estar convencido de ter garantida sua autoria. 
Encontramos em Saenger uma pista – que é, aliás, muito particular do âmbito mo-
nacal alcobacense – de que o autor do Orto estaria seguro – e portanto consciente 
–, e a ele bastaria apenas isso, de sua autoria: “No século XII, a identificação do 
autor com o que ele próprio escrevia se torna cada vez mais evidente tanto na 
prática quanto na consciência lingüística dos letrados. Os estatutos cistercienses 
de 1144 implicitamente consideravam a composição escrita como uma prática ín-
tima do indivíduo, estando portanto sujeita ao controle da jurisprudência. Mesmo 
Bernard de Clairvaux, que ditou a maior parte de sua obra, escreve alguns textos 
de próprio punho” (SAENGER, 2002, p. 153).

5 Apenas como ilustração, é na mesma obra que os autores listam obras tipo cole-
tânea de maior uso pelos copistas medievais: “Sabemos todos que os autores da 
época utilizavam sem cessar a Bíblia, a Glosa odinaria, o Decreto de Graciano e 
os Libri setentiarum de Pierre Lombard, textos de que se tinham nutrido. Mas já 
se chamou suficientemente a atenção para outros instrumentos de trabalho aos 
quais recorriam incessantemente os autores medievais: a Summa aurea de Guillau-
me d'Auxerre, a Summa de Philippe de Chancelier, a de Prévotin de Crémone para 
citar apenas as mais conhecidas?” (2002, p. 129).

6 As orações coordenadas sindéticas aditivas são uma característica muito própria 
da exemplaridade no Orto do Esposo mas não somente dele. A preferência pela co-
ordenação à subordinação era uma regra mais ou menos geral na prosa medieval. 
A posposição dos argumentos e dos exemplos de forma mais livre (não-subordi-
nada) enfatiza um certo apelo ao leitor e torna as orações independentes entre si, 
ou seja, cada exemplum pode ser lido isoladamente, bem como as citações das 
auctoritates que lhe sucedem, fazendo do Orto não só uma grande sucessão de 
exempla e citações, mas também um grande florilégio de onde podem ser retira-
dos, sem prejuízo de compreensão e valor, quaisquer enunciados que se queira. A 
liberdade das orações coordenadas que articulam o Orto do Esposo da forma como 
enunciamos, encontramo-la sistematizada em Bechara: “Já vimos que as orações 
coordenadas são orações sintaticamente independentes entre si e que se podem 
combinar para formar grupos oracionais ou períodos compostos [...] A ordem das 
orações é, em geral, livre, salvo quando o significado dos lexemas estabelece uma 
disposição natural dos conteúdos de pensamento designados. São, neste último 
caso, questões relativas exclusivamente ao nosso saber elocutivo, e não ao saber 
idiomático” (BECHARA, 2004, p. 349).
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o 7 A uma função fática, de apelo ao leitor – que podemos tranqüilamente entender 

como uma repetição ou adição argumentativa pela coordenação oracional –, Bar-
thes desenvolve uma sistematização muito oportuna em que se encaixa perfeita-
mente a narrativa exemplar do Orto do Esposo: “O fenômeno de repetição na co-
municação oral tende a modificar a natureza de uma mensagem que não dispõe de 
rasura [é o caso da maioria dos manuscritos medievais monásticos, cuja dificulda-
de de produção e obtenção não permitia desperdício de material nem tempo]; se, 
ao nível de uma concepção positivista da linguagem, este fenômeno é sobretudo 
negativo, por implicar uma performance lingüística menos pura, este fenômeno de 
repetição, de redundância, que afecta a comunicação oral, deve ser considerado, 
numa visão menos mecanicista da linguagem, como um efeito da realização do su-
jeito. Efectivamente, o que é redundância em relação à informação funciona, para 
o sujeito, como ressonância, eco, como aquilo que constitui o emissor enquanto 
aflorar do sujeito na língua”. (BARTHES, 1987, p. 48).

8 É caso para uma análise mais profunda de filologia, mas não podemos esquecer 
que o autor do Orto diz categoricamente “[...] [es]creuy este liuro [...]” (MALER, 
1956a, v. 1, p. 1), e não “copiei este livro”, o que, a priori, leva-nos a pensar em 
uma autoria legítima e não uma cópia. Maler levanta também uma hipótese muito 
interessante sobre haver de fato um autor original para o Orto do Esposo. Antes, 
porém, destacamos o trecho do Orto ao qual Maler vai se referir: “Aqui se começa 
o liuro que se chama Orto do Esposo, o qual conpos aa hõrra e louuor de nosso 
Senhor lhesu Christo [...]” (MALER, 1956a, v. 1, p. 1). Agora, a observação de Maler 
sobre o trecho: “1, 1 o qual conpos, que se acha apenas em A, deve ser aditamento 
do copista, que queria inserir após o nome do autor do Orto do Esposo, que ficou, 
porém, desconhecido. Assim se explica a pequena lacuna que em A segue as pa-
lavras citadas. Embora haja possibilidade de considerar conpos como a primeira 
pessoa do pretérito (veja-se Nunes, Compêndio, pág. 433, no. 5), não penso ser esta 
a verdadeira explicação, visto não se acharem no Orto do Esposo outros exemplos 
deste emprego” (MALER, 1956b, v. 2, p. 9).

9 Há quem diga exatamente o contrário, e a estes nos filiamos. É o caso de Luciano 
Rossi (1979, p. 72-93), que vai dizer que o Orto do Esposo “se distingue das outras 
colectâneas devido à sua estrutura original ainda que, no que se refere à arte do 
conto, o seu autor se limite a repropor histórias tradicionais da época medieval. 
A grande surpresa, como se disse, é que nos encontraremos em qualquer caso na 
presença de autênticos narradores [refere-se o autor à produção manuscrita em 
geral de Alcobaça] que, embora dentro da rígida estrutura da hagiografia, conse-
guiam fazer movimentar os seus contos e prender o auditório, um público não 
exclusivamente clerical – por aquilo que nos é dado suspeitar –, já que muitos 
dos textos que iremos ler [e há um subitem próprio para o Orto no texto de Rossi] 
– tinham também uma utilização prática nos sermões e nas prédicas dos frades 
brancos cistercienses”.

10 A esse respeito, lembramos ao leitor toda a argumentação referente às narrativas 
históricas – não formatadas precisamente nesta categoria – que estão sugeridas 
nos exempla referentes à Revolução de Avis e ao Grande Cisma do Ocidente no 
capítulo 2. Por ocasião daquela primeira parte, tentamos evidenciar que, direta 
e indiretamente, o monge alcobacense está atento, e muito, aos entornos social-
político-culturais-religiosos que circundam os muros de Alcobaça.

11 À exceção de passagem da queda do rei D. Fernando para dar lugar à dinastia de 
Avis (Cf. nota 9, capítulo 2).

12 Pereira (1997, p. 239). Mário Martins diz que se “o autor do Horto do Esposo é 
também ‘legião’” (p. 11, nota).

13 Madureira (1997, p. 253, nota).
14 Embora esse entendimento se faça ao longo deste trabalho, é necessário que ex-

plicitemos aqui sua origem, que tem raízes teológicas no movimento religioso 
chamado de mística nupcial. Esse movimento tem início no século XII com São 
Bernardo, e, basicamente, põe em evidência o amor místico entre a alma humana 
e seu esposo, Jesus Cristo. Desse amor é que nasce o movimento de constante 
busca divina pelo homem. Na verdade, a idéia original dessa mística nupcial não é 
de São Bernardo – embora ele a tenha reconfigurado. Segundo Vauchez, “Com são 
Bernardo e Guillaume de Saint-Thierry – ambos cistercienses – essas experiências 
místicas difusas no seio do monaquismo [o autor refere-se a um movimento reli-
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gioso que culminaria com a Devotio moderna dentro dos mosteiros nos séculos XII 
e XIII] foram levadas até às últimas conseqüências e apresentadas pela primeira 
vez de modo sistemático. O ponto de partida dos dois monges foi o Cântico dos 
cânticos, livro particularmente lírico do Velho Testamento, que foi interpretado 
como um diálogo entre Deus, identificado como o amante, e a alma, apresentada 
como a amada do Todo-Poderoso. A partir daí, são Bernardo desenvolve, em uma 
visão grandiosa, toda uma dialética das relações entre o Criador e suas criaturas”. 
(VAUCHEZ, 1995, p. 174). O Orto do Esposo seria, portanto, um grande manual de 
“mística nupcial” entre Deus e a alma humana. Segundo também Boehner e Gilson, 
“São Bernardo é o doutor por excelência da mística, e como tal foi tido na mais 
alta estima por toda a Idade Média. Dante, nos últimos cantos da Divina Comédia, 
escolheu-o por guia no caminho da união mística. Como mestre da ascese e da mís-
tica sua influência foi profunda e duradoura. Desde os Vitorinos até S. Boaventura 
os grandes mestres da espiritualidade medieval vão inspirar-se nos seus escritos. 
Em todos eles, o ardor do amor místico vai de mãos dadas com o esplendor das 
ciências profanas” (BOEHNER; GILSON, 1970, p. 293).

15 Em linhas muito gerais, a doutrina de São Bernardo baseia-se no amor e, através 
dele, da divinização da alma. Sugerimos a leitura, para uma compreensão mais 
detalhada e completa da doutrina de São Bernardo, da Carta Encíclica do Papa 
Pio XII – Doctor Mellifluus – disponível na internet através do site mantido pelo Va-
ticano neste endereço: <http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/
documents/hf_p-xii_enc_24051953_doctor-mellifluus_po.html#fn*>. Ou ainda o 
capítulo V de Boehner; Gilson (1982, p. 283-294).

16 Aqui já identificamos a origem do desprezo do mundo tão freqüente em Cister, 
alongando o continuum traditionis com que trabalha o autor do Orto do Esposo.

17 A Jerusalém Celeste é uma das figuras mais marcantes do quarto sentido espiritual 
da hermenêutica bíblica: o escatológico.

18 Se tomarmos como uma data média para a criação do Orto do Esposo o ano de 
1385, e considerando que a morte de Inês de Castro deu-se em 1355, os dois even-
tos estão cronologicamente perto o suficiente para uma influência pelo menos in-
direta. Considere-se também o fato de ter sido o próprio D. Pedro quem ordenou 
a construção do túmulo de Inês, assim como do seu, logo depois da morte de sua 
esposa, mandando ainda, em 1361 – portanto muito próximo da data em que o 
Orto foi escrito –, que se colocassem os túmulos no mosteiro de Alcobaça. Nosso 
argumento são as considerações de Saraiva (1993) na continuação do parágrafo 
depois desta nota.

19 Não há, até onde se sabe, nenhum documento eclesiástico que tenha sacramenta-
do a união dos dois amantes, o que poderia ter amenizado sua condição de união 
não ortodoxa. O fato de Pedro ter feito de Inês rainha de Portugal a seu lado como 
rei – mesmo tendo sido depois de morta, como narra Fernão Lopes – talvez não 
tivesse sido o bastante para uma legitimação de um amor sagrado de fato mas não 
de direito.

20 Essa problematização com que Paulo se deparou em suas viagens mostra-se parti-
cularmente interessante e merece uma pequena pausa para reflexão. Como provar 
a divindade de um crucificado? Como evangelizar um Deus que não cumpriu suas 
promessas? Um Deus que se deixa morrer? Foi preciso que Paulo recorresse aos 
profetas do Antigo Testamento para mostrar que o messias por eles anunciado 
era Jesus e nele cumpriram-se todas as suas profecias. Esse tipo de distorção ne-
cessária à própria sobrevivência da fé cristã foi mais tarde transformado em regra 
exegética. Assim como um Deus “vencido” é alvo de desconfiança por parte dos 
evangelizados, há passagens na Bíblia que não condizem com a doutrina cristã 
e que, portanto, a priori, oferecem questionamentos proibitivos à hermenêutica 
crística da salvação, a não ser que sejam consideradas algumas regras e predis-
posições para esse “ajuste” alegórico. Diz Parkes, a respeito dessas regras ditadas 
por Rábano Mauro no século IX em seu De clericorum institutione: “Em primeiro 
lugar, qualquer trecho da Bíblia, que não se relacione, de modo imediato, com as 
regras da moral ou com a verdade da fé deve ser interpretado no sentido figurado. 
Em seguida, toda interpretação deve observar estritamente a regra de que toda 
exegese tem de seguir a verdadeira fé. Em suma, toda palavra ou frase contém 
algum alimento para a alma” (PARKES, 2002, p. 113-114). Somente dessa forma pas-
sagens conflitantes com a fé cristã podem tornar-se propriamente cristãs. Isso é o 
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o exercício hermenêutico cristão: depreender de qualquer texto (bíblico ou munda-

no) ou do próprio "Livro do Mundo" a vida de Jesus Cristo. Essa leitura de Cristo 
passou, anteriormente, por uma leitura de Deus. Em outras palavras: se na Idade 
Média cristã é Cristo e somente por Cristo que Deus é revelado, nas operações 
de busca divina não-cristãs mais antigas através de textos e da leitura do mundo 
essa chave crística não existia, como mostra Barthes: “O Roman de la Rose, que 
conta, em última análise, a história de uma série de decifrações e alegorias por 
que se apresentam ao herói sob forma de brasões para chegar ao amor, em mesmo 
alegoria, é um texto em que a escrita tem uma forma e uma função mágica em que 
a letra ultrapassa o sentido. [...]. A metáfora do ‘grande livro da natureza’ está 
ligada, inseparavelmente, ao estudo da ‘sacra página’, ou seja, do texto sagrado 
da Escritura. [...] Esta Idade Média tinha sempre considerado a natureza um livro 
a folhear para descobrir os vestigia Dei, a que correspondia a contemplatio sendo a 
enciclopédia destinada à applicatio e ao uso”. (BARTHES, 1987b, p. 53-54). Vemos 
então que o Orto do Esposo não só dá continuidade à hermenêutica alegórica como 
também une a contemplatio à applicatio, ou seja, elevou a hermenêutica para uma 
contemplação e identificação a Cristo para, logo em seguida, aplicar essa leitura 
na vida prática do cristão medieval e com um outro novo ingrediente muito mais 
presentificado da sociedade medieval à época: a aspiração salvífica.

21 Le Goff nos apresenta uma argumentação significativa sobre a hermenêutica, o 
Livro do Mundo e os simbolismos medievais, principalmente os que se podem es-
tabelecer entre as coisas mundanais e Cristo: “Na exegese dos quatro sentidos das 
escrituras, se alguns depois de São Paulo consideravam que a letra podia matar 
enquanto o espírito vivificava, a maior parte dos exegetas medievais viam na littera 
uma introdução ao sensus. O grande reservatório era a natureza. Os elementos de 
diferentes ordens naturais eram as árvores desta floresta de símbolos. Minerais, 
vegetais, animais eram todos simbólicos, a tradição contentando-se de privilégios 
alguns entre os minerais, as pedras preciosas que por sua cor afetam a sensibilida-
de e evocam os mitos da riqueza; entre os vegetais, as plantas e flores citadas na 
Bíblia; entre os animais, as bestas exóticas, lendárias e monstruosas que excitam 
o gosto medieval pelo extravagante [e aqui incluiríamos as civilizações ditas fan-
tásticas que aparecem em um exemplum no Orto do Esposo]. Lapidários, florários 
e bestiários, onde tais símbolos são catalogados e explicados, ocupam lugar de 
destaque na biblioteca ideal da Idade Média. [...] A sardônica vermelha significava 
o sangue que cristo derramou na Cruz pela humanidade, o berilo transparente 
atravessado pelo sol figurava o cristão iluminado por Cristo. Os florários próximos 
dos herbários introduziram no pensamento medieval o mundo dos ‘simples’, as re-
ceitas das benzedeiras e os segredos dos ervanários monásticos. O canho de uvas 
é o Cristo que deu seu sangue pela humanidade, numa imagem simbolizada pelo 
lagar místico; a Virgem aparece figurada pela oliveira, pelo lírio, junquilho, violeta 
e pela rosa” (LE GOFF, 2005, p. 333-334).

22 Gn 2,8-17. As citações bíblicas deste ensaio seguem a Bíblia de Jerusalém. Nova ed. 
revista; 7 impr. São Paulo: Paulos, 1995. Nota.

23 A respeito do paraíso como jardim e horto fechado, ver DELUMEAU, Jean. Uma 
história do Paraíso. O jardim das delícias. Trad. de Teresa Perez. Lisboa: Terramar, 
[19--]. p. 148. O autor nota, na p. 149, que esta concepção paradisíaca influenciou 
a arquitetura cisterciense e o ajardinamento do claustro, a ponto de S. Bernardo 
afirmar que “o claustro é um paraíso, uma região protegida pelo baluarte da disci-
plina na qual se encontra uma ampla abundância de riquezas preciosas”. Nota.

24 O tema do “bosque” também é tratado por Curtius (1979, p. 201 et seq.), quando 
este autor teoriza a permanência do tema do locus amoenus na literatura medieval, 
embora suas considerações estejam mais voltadas para a literatura poética.

25 Quando nos referimos à exteriorização de imaginário, entendemos que, através 
da representação – no nosso caso, o horto –, trata-se de um imaginário propria-
mente identificado e conceituado, como nos diz Le Goff: “O imaginário é muito 
freqüentemente confundido com aquilo que designamos por meio de termos vizi-
nhos cujos âmbitos se interpenetram parcialmente mas que devem, todavia, ser 
cuidadosamente distinguidos. Em primeiro lugar, a representação. Este vocábulo, 
de uma grande generalidade, engloba todas e quaisquer traduções mentais de uma 
realidade exterior percebida. A representação está ligada ao processo de abstra-
ção. O imaginário pertence ao campo da representação mas ocupa nele a parte da 
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tradução não reprodutora, não simplesmente transposta em imagem do espírito 
mas criadora, poética no sentido etimológico da palavra” (LE GOFF, 1994, p. 11-12). 
Ora, neste sentido, o Orto do Esposo é, por representação, causa e conseqüência 
de uma das faces do imaginário medieval; respeitando a pluralidade do termo tão 
defendida – e com razão, por Jacques Le Goff.

26 Esta passagem é narrada em forma de exemplum no Orto do Esposo, Livro II, capí-
tulo II: “Exemplo. Seendo o glorioso Agostinho douidoso ẽna fe de Jhesu Christo, 
ante que a de todo recebesse, tiinha ante sy o liuro das Epistolas de Sam Paulo. E 
aueo hũũ dia que elle estaua ẽ hũũ orto soo e começou de chorar muytas lagrimas, 
dizendo estas palauras a Deus: E tu, Senhor Deus, ataa quando serras sanhudo 
ataa a fim? Nõ te nẽbres das minhas maldades antygas! E, chorando elle e dando 
uozes muy amargosamẽte, ouuyo subitamente hũa uoz asy como de menino, que 
lhe dizia muy ameude: Toma e lee! Toma e lee! E elle aleuãtou-se e tomou o liuro 
de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hũũ capitulo que diz asy: Non em 
convites de comeres de luxuria e de guargantuyce e ẽ beuydices, nõ ẽ jazedas e ẽ 
çugidades de luxuria, nõ em contençõ e emveia, mais uistide-uos ẽno Senhor Jhesu 
Christo, e nõ façades cura da carnẽ em maas cobiiças. Tanto que Sancto Agustinho 
esto leeo, logo foy espargida ẽno seu coraçom hũa luz de segurança, que tirou delle 
todalas treeuas da duuida da ffe de Jhesu Christo que ante auia. E foy depois muy 
sancto e muy glorioso doutor e declarou muyto estes marauilhosos ẽxertos da 
Sancta Trindade” (MALER, 1956a, p. 16-17).

27 Nunca é demais lembrar – para mapearmos com exatidão as influências do livro 
alcobacense – que São Bernardo de Claraval é cronologicamente anterior ao Orto 
do Esposo (1091 – 1153), e também é um cisterciense, como o monge alcobacense 
autor deste livro do século XIV. Sobre sua importância na transmissão dessa tra-
dição do Cântico dos Cânticos para as páginas do Orto, lemos em Mário Martins: 
“Antes dele, [S. Bernardino de Siena], S. Bernardo, Henrique Suso († 1365) e os 
seus discípulos constituíam, já, uma corrente espiritual que abrira largo caminho, 
através da piedade católica” (MARTINS, 1950a, p. 3).

28 De fato, analisando os trechos indicados por Magne, há uma semelhança temática 
e textual muito grande. O capítulo X da Vita Christi faz um exercício hermenêutico 
entre a circuncisão de Jesus e o que ela significa na vida do cristão medieval, isto 
é, qual o sentido tropológico da passagem: “Per a circuncisom da carne se enten-
de a circunsisom da voontade, per que a alma se alimpa dos vícios e pecados. 
Onde, segundo Bernardo, ‘de duas maneiras é a circunsisom que nós havemos de 
fazer, scil., de fora e de dentro. A de fora sta em três cousas, scil., no vestido, que 
nom seja stremado e notável; na obra, que nom seja de reprender; e [fl. 35, c] na 
palavra, que nom seja de menospreçar. E a cicuncisom de dentro sta outrossi em 
três cousas, scil., no pensamento, que seja santo; e na afeiçom, que seja pura; e na 
enteençom, que seja dereita’. Estas cousas Bernardo” (CARTUSIANO, 1957, v. 1, p. 
145). Sendo esta a semelhança hermenêutica, a temática está em “Pois que assi é, 
Jesu, sei tu a mim Jesus. O nome de Jesu é vitorioso, acerca daquelo do Apóstolo: 
‘Vós sooes lavados, santificados e justificados em o nome de Nosso Senhor Jesu 
Cristo’. O nome de Jesu tem virtude de alimpar e lavar quanto aa mágoa do peca-
do, e tem virtude de santificar quanto é aa culpa dele, e virtude de justificar quanto 
aa pena. E pens[a] como o pecado, quanto a estas três cousas que tomadas em si 
há, é perdoado per o nome de Jesu” (CARTUSIANO, 1957, v. 1, p. 139); e “E porẽ 
diz meestre Oda que este nome de Jhesu he oleo espargido ẽnas chagas da jeeraçõ 
humana, ca a força deste nome Jhesu, que quer dizer saluador, dá saude a todalas 
ẽfirmidades e a todalas chagas da alma e do corpo, de que somos chagados pello 
peccado dos primeyros padres” (MALER, 1956a, v. 1, p. 5).

29 Neste item, gostaríamos de trabalhar com a enumeração dos capítulos do Orto que 
estão muito bem descritos no volume 2 da edição moderna de Bertil Maler (1956b, 
v. 2) – e que por isso dão uma visão muito rica e detalhada de todo o Orto do 
Esposo sem que se precise, pelo menos a princípio, consultar a obra, e extrair do 
livro alguns exempla que achamos ilustrar melhor este ou aquele capítulo. Assim 
pensamos ter esquadrinhado bastante bem a obra alcobacense e, pelos exempla, 
tê-la ilustrado satisfatoriamente. Além disso, cremos que a teorização da herme-
nêutica que vai permitir o entendimento entre capítulos e exempla já está, agora, 
entendida, de forma que repeti-la não nos pareceria adequado. Deixemos que o 
entendimento do leitor flua tranqüilamente pelos exempla do Orto.
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o 30 Sobre a figura do nome escrito de Jesus, Fernandes escreve algumas linhas escla-

recedoras: “A fim de retratar a intensidade do afeto despertado por Cristo, alguns 
exempla do primeiro livro do Orto recorrem à imagem, comum na literatura ha-
giográfica medieval, da descoberta de inscrições divinas no coração dos santos 
homens”. (FERNANDES, 2001, p. 80).

31 Este capítulo XI que trata das aves do horto da Santa Escritura tem raízes pro-
fundas e está intimamente vinculado às influências patrísticas do Orto do Esposo. 
Aqui, o autor resgata as origens alegóricas da exegese cristã iniciadas na escola 
de Alexandria, e, não por acaso, menciona Santo Ambrósio, Santo Agostinho e 
São Gregório. As referências são muito claras pelas palavras de Mário Martins: 
“O cristianismo procurou, sempre, as pegadas de Deus no mundo das criaturas. E 
havia uma pergunta cheia de densidade religiosa nos lábios dos místicos, ao con-
templar a Terra maravilhosa. Não seriam todas as coisas uma linguagem de Deus, 
como que um evangelho natural? Por isso muitos deles passaram a considerar o 
mundo à maneira dum símbolo e cada criatura como que a expressão duma idéia 
do Verbo. [...] Temos de penetrar na medula, para além dos sentidos, folhear inte-
ligentemente o evangelho da criação. E assim ficaremos a saber não só o que elas 
são mas, sobretudo, o que elas dizem. [...] Tal concepção simbolística do mundo 
fora preparada pela exegese da escola de Alexandria, com S. Clemente e Orígenes. 
Habituaram-nos eles a procurar as realidades profundas, por trás do sentido literal 
ou das aparências reais. S. Ambrósio, S. Agostinho e S. Gregório Magno alargaram 
este processo exegético a tudo quanto existia. Os seres transformavam-se em símbo-
los materiais e constituíam a palavra palpável do pensamento divino” (MARTINS, 
1980c, p. 31, grifo nosso). O que o autor do Orto faz neste capítulo é uma com-
posição literária que resgata as origens alegóricas exegéticas dos Santos Padres 
e agrega a ela uma outra tradição literária que é a dos bestiários medievais. No 
caso, Martins atenta para dois Livros das Aves que acreditamos serem a influên-
cia específica para a composição do capítulo XI do Livro II do Orto: “Antes disso 
[do Livro das Aves também conhecido como Tratado Sobrenatural das Aves escrito 
em português no século XIV], porém, temos de nos referir ao Livro das Aves, em 
latim, do mosteiro do Lorvão, códice português iluminado, do final do séc. XII, ago-
ra na Torre do Tombo. [...] De facto, só fala de aves até à fl. 65v. Depois, descreve 
outros animais, entre eles o lobo, o veado e o leão. E mal acaba de falar no ninho 
da rola, aqui perdida por acaso, dá-se o livro por findo: Finito libro... [...]. Este Livro 
das Aves, em latim, correspondia a uma necessidade do tempo. Nem vemos outra 
explicação para a transcrição parcial do bestiário de Hugo de Fouilloy, no códice 
de Lorvão, com os desenhos de que já fala a introdução da obra original. A pomba 
significa a alma fiel. Os grãos que ela vai ajuntando no papo simbolizam os bons 
exemplos que devemos fixar. Tem a pomba as duas asas, quer dizer, o amor de 
Deus e o amor do próximo. As penas resplandecem, como também resplandece 
o nome dos justos. Quando canta, lembra um gemido e significa a dor da alma 
arrependida. Mora nas cavidades das rochas, isto é, a alma penitente põe toda a 
esperança nas chagas do Senhor, onde se refugia. E o mesmo faz a rola espiritual, 
que constrói o ninho da árvore da cruz. [...]. Quanto ao Livro das Aves, em por-
tuguês, data pelo menos do séc. XIV e desconhecemos o nome do tradutor. Basta 
saber a sua intenção: pôr de lado muitas das interpretações dos teólogos, deixan-
do isso para os letrados, pois mais poderiam ‘fazer nojo ca prazer’. Ainda assim, 
muita coisa ficou da simbologia mística, a começar pela pomba, de que nomeia 
dez propriedades, sendo a última criar dois filhos de cada vez, quer dizer, o amor 
de Deus e o amor do próximo. [...] O galo sonoro é figura do pregador evangélico. 
[...] Abrigam-se as aves nos cedros altos. O cedro é Jesus” (MARTINS, 1980c, p. 32 
et seq). Também lembramos que o Livro das Aves possui pelo menos duas edições 
modernas dignas de referência: uma é a edição de Hugo de Folieto, trad. e introd. 
por Maria Isabel Rebelo Gonçalves. 1ª ed. – Lisboa: Colibri, 1999. – 195, [2] p.; 24 
cm. – (Obras clássicas da literatura portuguesa; 61); a outra é a Reprodução fac-
similar do manuscrito do séc. XIV, introd., leitura crítica, notas e glossário.  Edição 
preparada por Jacira Andrade Mota, Rosa Virgínia Matos, Vera Lúcia Sampaio e N. 
Rossi, sob orientação  e direcção dêste. Rio de Janeiro, Inst. Nac. Livro, 1965,  VI + 
81 p. + 16 rep. Fac-simile + 1 p. Posta a argumentação, façamos às vezes de nosso 
alcobacense anônimo e ilustremos o dito com os exempla retirados do capítulo XI 
do Livro II. Assim, como diz o autor do Orto: “Assy como ho orto do parayso terreal 
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he muy gracioso per razom dos cantares das aues que cantam ẽ elle muy doce-
mente, bem assy ẽno orto da Sancta Scriptura ha muy doces soo[n]s e cantares 
daues que a fazem muy delectosa, onde diz o propheta Ezechiel: As aues do ceeo 
cantarõ. E diz Salamõ ẽnos Cantares do Amor: A uoz da turtur he ouuyda ẽna nossa 
terra. E, segundo diz o filosafo, a musica dos cantares ual muyto pera deleitaçom. 
E porẽm ẽna Sancta Scriptura ha aues que cantam muy docemẽte, s. os quatro eu-
ãgelistas, que cantam suas cantigas muy doces, trazendo aa memoria os fectos de 
Jhesu Christo. E Ssancto Agostinho canta seu cantar muy amoroso, espoendo toda 
a Sancta Scriptura sobrecelestrialmente, fazendo entender as cousas sobreceles-
triaaes pellas cousas da sancta doutrina, e Sam Jheronimo canta muy gracioso 
cantar, mostrando-nos estoryalmẽte toda a ley uelha e a noua, e Sam Gregorio diz 
seu cantar glorioso, espoendo moralmẽte a Sancta Escriptura pera bõõs custumes 
da alma, e Sancto Anbrosio [canta seu] cantar muy praziuel, espoendo a Sancta 
Scriptura per figuras, fazendo entender como a Sancta Scriptura diz hũa cousa em 
figura doutra, e os outros sanctos doutores diserom seus cantares pera dançar e 
pera balhar, excitando e espertando os fiees pera conhecer a uerdade da ley uelha 
e da ley noua, e buscarom palauras proueytosas e muy dereytas que escreuerõ, 
per que uẽcerõ e destroyrom os errores das sciẽcias do mũdo. E per tal guysa can-
tarom, que ao soom dos seus cantares fugirom todollos erradores, ca todos forom 
lançados da emtrada do tããbo do esposo cõ as uirgẽẽs sandias, quando foy fecto 
o sõõ a[a] mea nocte, asy como diz Sam Jheronimo. Este sõõ dos cantares dos 
sanctos doutores deseiauõ ouuyr nõ tan solamente os sanctos homẽẽs mais ajnda 
os senhores e os reys da terra. E trabalhauõ por auer as suas scripturas, asy como 
fez hũũ rey dEspanha, segũdo se contem em este recontamẽto que se segue. [...] E 
assy podemos entender que os sanctos doutores cantam muy deleytosos cantares 
em suas scripturas, que som muy deseiadoyras de ouuir a toda alma deuota, onde 
diz Salamõ ẽno Cantar do Amor: Sooe a tua uoz ẽnas minhas orelhas, ca a tua uoz 
he doce e a tua face fremosa, a qual he a herdade ẽnas ortas do amigo. Faze-me 
ouuir a tua uoz” (MALER, 1956a, v. 1, p. 30-33).

32 O locus amoenus, como Curtius o considera, parece ter sido emprestado da poesia 
antiga e ter-se encaixado perfeitamente dentro dos objetivos do autor do Orto, 
especialmente na elaboração do Livro II. Os elementos básicos que compõem o 
lugar ameno coincidem com toda a arquitetura natural do Livro II do Orto. Diz-nos 
Curtius: “O locus amoenus (lugar ameno), a que agora passamos, até hoje ainda 
não foi reconhecido em sua essência retórico-poética. E, no entanto, desde a épo-
ca imperial até ao século XVI, constitui o motivo principal de toda descrição da 
Natureza. Como vimos, é uma bela e ensombrada nesga da Naturezza. Seu mínimo 
de apresentação consiste numa árvore (ou várias), numa campina e numa fonte 
ou regato. Admitem-se, a título de variante, o canto dos pássaros e flores, quando 
muito, o sopro do vento (CURTIUS, 1979, p. 202).

33 Observada por Fernandes (2001, p. 85).
34 Apositivo substantivo masculino. Rubrica: paleografia. 1 diz-se de ou maneira ar-

caica de grafar um texto em que a primeira linha, em vez de se interromper na 
margem do suporte (p.ex. pedra, papel etc.), para recomeçar na segunda, descreve 
um semicírculo e continua da direita para a esquerda (ou vice-versa), e, ao atingir 
o fim do outro lado, torna a baixar pela mesma forma, da esquerda para a direita 
(ou vice-versa) e assim alternada e sucessivamente, como os sulcos de um arado 
num campo (HOUAISS, 2002).

35 “E ueerom muitos males e grandes destruymẽtos de mortes e de fogo aa cidade 
de Constantinopola por esta nouidade maa que fezerõ aquelles homẽs, emadendo 
contra a fe catolica e contra a Sancta Scriptura, que he çarrada e cercada” (MALER, 
1956a, v. 1, p. 35, grifo nosso).

36 “Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in 
labore manuum, certis iterum horis in lectione divina” (BENTO, 2003, p. 106).

37 “O autor oferece também conselhos práticos de como tornar a lectio divina (que 
era como a regra de S. Bento designava leitura e meditação de textos sagrados) 
mais proveitosa” (FERNANDES, 2001, p. 91).

38 Esta passagem, achamo-la importante porque retoma a questão das tradições orais 
e suas temáticas de cunho mais popular, ou, melhor dizendo, de uso mais corren-
te, dentro da esfera do “maravilhoso”. Do alto do nosso século XXI, com toda ex-
periência acumulada, o leitor, cremos, deve ter feito a associação da aparição de 
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o Terenciano a uma aparição vampiresca ou de um lobisomem – observemos os ele-

mentos narrativos “queria-o beijar”, “de o roer com seus dentes que tinha muito 
espantosos”, e uma petição a Deus que fez com que a criatura desaparecesse. Não 
nos esqueçamos que o vampiro, bem como o lobisomem e toda a sorte de monstros 
povoavam o imaginário medieval: “Segundo a perspectiva medieval, os monstros 
fazem parte integrante da criação e são contados entre a pululante população do 
universo” (KAPPLER, 1993, p. 13). Também Mary Del Priore tem uma obra muito con-
sistente sobre a questão dos monstros no imaginário de fins da Idade Média e início 
do Renascimento, e dedica, nesta obra, um capítulo inteiro intitulado “As diabólicas 
criaturas da noite: vampiros, lobisomens e outros abantesmas”. Diz a autora: “Entre 
os séculos XVI e XVIII, o maravilhoso continuou a estender-se sobre o continente 
europeu, colorindo esses tempos de grandes transformações econômicas, sociais 
e políticas. Tempos em que os homens conheceram epidemias, guerras ou fomes 
com seu cortejo de ruínas, incêndios, cadáveres corrompendo-se nas ruas e estra-
das e aproximando os vivos e os mortos. Nesse mundo que estava, aparentemente, 
de ponta-cabeça, os monstros seguiam multiplicando-se. A publicação do tratado 
de demonologia Malleus maleficarum, em 1484, aprovado pelo papa Inocêncio VIII, 
abriu as portas para o aparecimento de uma corte de novas e assustadoras criatu-
ras. Nesse texto, a Igreja reconhecia legitimamente a existência de mortos-vivos. Foi 
o suficiente para que almas do outro mundo, vampiros e lobisomens invadissem os 
sonhos e as realidades dos homens modernos, tornando-se elementos constitutivos 
de sua maneira de ser e pensar” (DEL PRIORE, 2000, p. 102-103). É bem verdade, 
contudo, que a noção de “vampiro” e toda a instrumentalização que dele precede 
(como a intenção de um “beijo”, por exemplo), são mais posteriores, e não apare-
cem caracterizadas como “vampirescas” à época do Orto do Esposo, até porque o 
próprio termo “vampiro” ainda não existia. O que nos faz, portanto, apontar para 
uma referência a um lobisomem (o extremo de criaturas cinocéfalas), por causa da 
figura clara dos “dentes espantosos” ou então a um diabrete, figura mais comum 
na imagética monstruosa medieval, citada já no século XII por Vorágine em sua Le-
genda Áurea. Vale lembrar também que Portugal convivia, como as demais regiões 
da Europa, com todo um sistema teratológico, conforme Del Priore (2000, p. 105): 
“Portugal teve, ele também, sua constelação do que um etnólogo chamou de ‘enti-
dades estranhas’. Aí era freqüente a familiaridade com diabretes que revoluteavam 
nas águas ou nos rodamoinhos de vento, diabólicos alaridos nos telhados em noite 
de tempestade, choro de crianças mortas, bruxas metamorfoseadas em morcegos 
ou borboletas, almas do outro mundo a arrastar-se nas estradas desertas portando 
luzinhas acesas, mouras encantadas a indicar tesouros enterrados. O lobisomem, 
por exemplo, aparece desde o século XV, no Cancioneiro de Garcia de Resende: ‘Sois 
danado lobisomem/Primo d’Isaac nafu’”. As narrativas de encontros espirituais des-
se tipo eram mesmo uma “tradição” dentro dos mosteiros cistercienses, e o nosso 
monge anônimo seguramente deveria ter acesso a muitas obras dessa “tradição”, 
como conta Jean-Claude Schmitt: “Os cistercienses pertencem simultaneamente a 
dois mundos, ao antigo e ao novo. Assim, seus relatos parecem, também, hesitar 
entre dois gêneros: os miracula e os exempla. Sua condição de monges, sua liturgia 
e sua espiritualidade da morte os aproximam dos clunisianos, com os quais, po-
rém, não deixaram de confrontar-se. [...] Que a homilética cisterciense abra caminho 
amplamente à pregação dos mendicantes, os relatos de fantasmas o mostram em 
profusão. Nos próprios escritos de São Bernardo e depois nas Vidas do fundador de 
Clairvaux, os mortos, como a irmã de são Malaquias ou de muitos monges defuntos, 
irrompem. As aparições de mortos comuns, monges ou leigos, multiplicam-se sobre-
tudo nas coletâneas cistercienses da virada dos séculos XII-XIII: o Exordium magnum 
de Conrad de Eberbach, o Líber miraculorum de Herbert de Clairvaux, o manuscrito 
inédito da abadia de Beaupré, o Líber miraculorum do mosteiro de Himmerod. A 
obra que coroa essa produção narrativa é sem nenhuma dúvida a do cisterciense 
renano Césaire de Heisterbach, que pôs por escrito bem uns sessenta exempla de 
fantasmas” (SCHMITT, 1999, p. 147). Não é de se admirar, portanto, que o trecho que 
destacamos do capítulo XIII do Livro III do Orto seja, de fato, um exempla do tipo 
fantasmagórico, já que seu autor estava totalmente a par desse gênero narrativo.

39 “Embora a violência dos ataques dirigidos pelo autor do Orto a tudo o que é terre-
no possa surpreender o leitor moderno, convém notar que o motivo do desprezo 
do mundo é comum na literatura religiosa de fins da Idade Média, época em que 
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a Europa viveu profunda crise. F. Vandenbroucke observa mesmo que este pessi-
mismo não é apanágio exclusivo dos meios monásticos, mas traduz realmente o 
espírito da época” (FERNANDES, 2001, p. 97). Para mais detalhes sobre a questão 
do pessimismo e das razões que o deflagram, ver o item 4.4. 

40 Selecionamos este capítulo pelo mesmo motivo pelo qual gastamos um pouco mais 
de tinta com o capítulo XI do Livro II: mostrar que, por vezes, o autor do Orto não se 
preocupou apenas em parafrasear ou basear-se em certas obras para compor seu 
texto. No caso deste capítulo das “Doze Abusões do Mundo”, segundo Bertil Maler, 
todo ele “é cópia, muito abreviada, dum tratado falsamente atribuído a S. Cipriano, 
De duodecim abusivis saeculi, MPL 4,869 e 176,1058. O nosso autor apenas tomou o 
esqueleto do tratado, intercalando aqui e acolá citações tiradas de outra fonte [...]” 
(MALER, 1956b, v. 2, p. 79). Mário Martins também identifica o processo de apropria-
ção e a datação de textos e comenta: “Nestas poucas páginas, podemos ver traba-
lhar o anónimo frade que escreveu o Horto do Esposo. Tomou para base o livrinho do 
Pseudo-Cipriano, resumiu em poucas palavras meia dúzia de linhas mais incisivas 
(geralmente as do começo), ou que melhor indicassem o teor de cada abusão, ajun-
tou duas sentenças de Sto. Isidro de Sevilha e um versículo do Eclesiástico – e fechou 
tudo com as linhas de Fr. Bartolomeu da Inglaterra. [...] Desta forma, ia cumprindo 
a promessa, feita no prólogo, à sua irmã e companheira da casa divinal e humanal: 
falar dos feitos dos nobres barões e das coisas maravilhosas do mundo, como ela 
pedira, mas sem esquecer as Sagradas Escrituras e os ‘dizeres e autoridades dos 
doutores catholicos e de outros sabedores’” (MARTINS, 1962a, p. 82).

41 E sabemos disso pela passagem do prólogo: “Eu, muy pecador e nõ digno de todo 
bẽ, [es]creuy este liuro pera proueito e spi[ri]tual dilectaçom de todollos sinplezes, 
fiees de Jhesu Christo, e spicialmẽte pera prazer e consolaçõ da alma de ty, minha 
jrmãã e compan[h]eyra da c[asa] diuinal e hũanal [...]”. (MALER, 1956a, v. 1. p. 1); e 
por esta do capítulo II do Livro III: “E primeyro deue leer e studar ẽnas cousas mais 
ligeyras e entende-llas, pera cheguar depois aas cousas mays altas [...]” (MALER, 
1956a, v. 1, p. 40).

42 BOSSUAT, R. Histoire de la Littérature Française: le Moyen Age. Paris, 1931. p. 242 
Apud Martins (1956, p. 426).

43 Sobre esse movimento atesta Le Goff: “É apenas a partir dessa conscientização 
‘sincrônica’ da vocalidade da literatura medieval que se poderia voltar, com pru-
dência, aos problemas de ‘tradições’ e ‘origens’, considerando-se a difusão social 
de textos eruditos ‘para baixo’, a extensão de hábitos de oralidade ‘para cima’ e a 
imensa diferença quanto às situações modernas” (2002, v. 1, p. 393).

44 E aqui realçamos a presença da figura da “irmã” numa oração que informa, repe-
tidamente, estar pronto o horto. Voltando aos motivos pelos quais o monge anô-
nimo confeccionou o Orto do Esposo, fica a hipótese de a irmã que o encomendou 
não ser de fato real, e tudo não passar de uma grande alegoria. Não há garantias 
para nenhuma conclusão.

45 Neste versículo, a figura da irmã toma para si outra condição, a de esposa. Como 
não imaginarmos toda essa influência alegórica num livro cujo título é o Orto do 
Esposo?

46 Grifo nosso.
47 Sobre o acervo da biblioteca de Alcobaça – bem como o de outras por toda a Eu-

ropa –, são importantes os livros “enciclopédicos” como instrumentos de trabalho 
do autor/compilador. Destes livros eram retiradas de forma ordenada e rápida as 
frases e as auctoritates que as enunciaram. Diz Hamesse: “Para ajudá-los na busca 
desses trechos, compõem-se florilégios ou coletâneas de textos destinados à me-
morização e que permitem encontrar facilmente as passagens procuradas. Além 
desses florilégios, vê-se aparecer, desde o século XII, outros tipos de instrumentos 
de trabalho que permitem ao leitor localizar-se facilmente em um manuscrito e 
descobrir certos trechos sem ler a totalidade do texto” (HAMESSE, 2002, p. 127).

48 “Por ‘índice de oralidade’ entendo tudo o que, no interior de um texto, informa-nos 
sobre a intervenção da voz humana em sua publicação – quer dizer, na mutação pela 
qual o texto passou, uma ou mais vezes, de um estado virtual à atualidade e existiu 
na atenção e na memória de certo número de indivíduos” (ZUMTHOR, 1993, p. 35).

49 A respeito dessa simbologia – uma valorização da arte do manuscrito como reação 
à crescente atividade copista não monacal iniciada no século XIII – Paul Zumthor 
acrescenta mais um detalhe: “Por isso (e apesar do desprezo que muitos nobres 
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gusta e merecedora. Fornecem uma interpretação simbólica: a pena fendida repre-
senta os dois Testamentos, os dois dedos que a seguram, a Trindade... Ou então o 
pergaminho é um campo que se semeia: o mais antigo texto italiano conhecido, o 
‘Enigma de Verona’, por volta do ano 800, é uma probatio pennae que desenvolve 
esse tema” (ZUMTHOR, 1993, p. 102).

50 Embora o imaginário do homem medieval fosse amplo, a maioria dos exempla con-
tidos no Orto são matéria erudita que não circulava com facilidade pelas camadas 
populares. Vejamos o que diz Augusto Magne sobre o temário a que nos referimos: 
“Como inúmeros tratados congêneres do tempo, o Orto do Esposo esteia a cada 
passo a exposição teórica da doutrina com inesgotável fartura de exemplos, utili-
zando para isto a história profana, apólogos, a novelística oriental, moralistas filó-
sofos, críticos dos costumes, de mistura com o Flos Sanctorum, Plínio, os Padres 
do deserto, bestiários medievais, etc.” (MALER, 1956a, Introdução).

51 Em artigo sobre os usos alegóricos dos exempla utilizados no Orto do Esposo, Pe-
reira encerra-o estabelecendo ligações precisas entre seus usos e aquela obra: 
“No caso do Orto, como no do Boosco, a alegoria, empregue como programa de 
vigilância hermenêutica, assiste quer o trabalho de composição, quer o de inter-
pretação dos textos de espiritualidade. Permitindo afinar por um mesmo diapasão 
ideológico fontes de natureza ecléctica, consegue-se, por seu intermédio, discipli-
nar a actividade do leitor-crente e, desse modo, mitigar os riscos indesejáveis de 
uma desregrada deriva semântica. Por isso, a alegoria tardo-medieval, uma arte 
de liberdade constrangida, porque ilumina as intricadas relações entre poder e 
linguagem, constitui, com efeito, um espelho privilegiado da ideologia” (PEREIRA, 
2005, p. 142).

52 Essa importância de mostrar o efeito dos exempla na doutrina cristã e seu sucesso 
frente aos fiéis pode estar sugerida no Orto pela repetição do mesmo exemplum 
mais adiante, no capítulo XL do Livro IV, escrito, contudo, sob um outra versão: 
“E nõ tan solamente fica vãã a sabedoria, mas ajnda a leteradura e a sabedoria 
que maa he, fica sem fruytu aas vezes e a sinpleza obra e faz fruyto, asy como 
aconteceo a hũũ bispo leterado e muy sotil que enviarõ os bispos de Escorcia a 
Jngraterra pera cõuerter os ẽgresses aa fe de Jhesu Christo. E este bispo husaua 
de sotilezas em suas preegaçõões e nõ aproueitou nehũa cousa. E entõ enviarõ 
outro bispo de mais pequena leteradura, que husaua de exemplos e de sinplezes 
falamẽtos ẽ seu[s] sermõões. E este cõuerteo a mayor parte dYngraterra. Onde diz 
Sam Basilyo que o Senhor Deus nõ oolha nẽ tem mentes aas palauras mas ao cora-
çom e ama aquelles que o seruem em sinpleza de coraçom” (MALER, 1956a, v. 1, p. 
239-240). Não há como saber, contudo, se o monge alcobacense apenas esqueceu 
que já tinha inserido este exemplum anteriormente. Mesmo sendo este o caso, ter 
pensado nele uma segunda vez já mostra alguma relevância.

53 “Os textos abundam de exemplos, e o exemplarismo não é defeito, mas decorrência 
do método, que logicamente situa o Cristo como premissa menor do pensamento 
para produzir proporções analógicas correspondentes” (HANSEN, 1986, p. 47).

54 “E o demo respondeo que ẽ aquelle luguar sooe elle fazer aos frades que falem trufas 
e bulrras e nouas e outras cousas seglaaes” (MALER, 1956a, v. 1, p. 331). Repare-
mos que há um deslocamento de autoridade para a enunciação de outras espécies 
de exemplo, o que acaba criando uma outra subcategoria para a forma. Enquanto 
os exempla são enunciados através de santos, monges, anjos, enfim, de todo um 
conjunto de elementos no campo do sagrado, ao serem articulados por sujeitos da 
esfera do profano (o demo), recebem uma outra denominação (bulrras e trufas). 
Segundo ainda Maler (1964, p. 56, 149), as significações para bulrra e trufa são, res-
pectivamente, “burla” e “palavra vã”. Vemos então criada, dentro da própria exem-
plaridade, uma subcategoria sua mesmo. Aqueles que consideram o autor do Orto 
um mero compilador, talvez não tivessem atentado para essas engenhosidades nar-
rativas que fazem dele, sim, um autor com bastante propriedade em seu labor.

55 JAUSS, Hans-Robert. Une approche médiévale: les petits genres de l'exemplaire 
comme système littéraire de communication. In: DEMERSON, G; GENÈVE; SLAT-
KINE. La notion de genre à la Renaissance. 1984. p. 35-37.

56 KEENAN, Thomas. Fables of responsability. In: GELLEY, Alexander (Ed.). Unruly 
examples. Standford: Standford University Press, 1995.

57 MORAIS, Ana Paiva. Alguns aspectos da retórica do exemplo: lógica do modelo 
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e hipóteses da ficção no exemplum medieval. In: RIBEIRO, Cristina Almeida; MA-
DUREIRA, Margarida. O gênero no texto medieval. Lisboa: Cosmos, 1997. 281p. p. 
227-237.

58 Le Goff observa a relação para a qual atinamos: “O exemplum está ligado à moda 
do narratio – e, em particular, do narratio breve – na literatura, na qual tem paren-
tesco com o lai, o fabliau e o conto. Nesta perspectiva, é um aspecto da promoção 
do tempo da narração, do tempo sucessivo [...]” (LE GOFF, 1994, p. 124)

59 O único deslocamento que precisamos fazer, sem nenhum esforço, para poder 
conciliar o Orto do Esposo com a noção de exemplum em suas origens no século 
XII, é inserir o processo hermenêutico dentro da categoria de discurso proposta 
por Le Goff.

60 “Exemplum est alicuius facti aut dicti praeteriti cum certi auctoris nomine propo-
sitio. Id sumitur isdem de causis, quibus similitudo. Rem ornatiorem facit, cum 
nullius rei nisi dignitatis causa sumitur; apertiorem, cum id, quod sit obscurius, 
magis dilucidum reddit; probabiliorem, cum magis veri similem facit; ante oculos 
ponit, cum exprimit omnia perspicue, ut res prope dicam manu temptari possit.  
Unius cuiusque generis singula subiecissemus exempla, nisi et exemplum quod 
genus est, in expolitione demonstrassemus et causas sumendi in similitudine ape-
ruissemus. Quare noluimus neque pauca, quominus intellegeretur, neque re intel-
lecta plura scribere. Imago est formae cum forma cum quadam similitudine conla-
tio. Haec sumitur aut laudis aut vituperationis causa. Laudis causa, sic: ‘Inibat in 
proelium, corpore tauri validissimi, impetu leonis acerrimi simili.’ Vituperationis, 
ut in odium adducat hoc modo: ‘Iste, qui cottidie per forum medium tamquam 
iubatus draco serpit dentibus aduncis, aspectu venenato, spiritu rabido, circum 
inspectans huc et illuc, si quem reperiat, cui aliquid mali faucibus adflare, ore ad-
tingere, dentibus insecare, lingua aspergere possit.’ Ut in invidiam adducat, hoc 
modo: ‘Iste, qui divitias suas iactat, sicut Gallus e Phrygia aut hariolus quispiam 
depressus et oneratus auro clamat et delerat.’ In contemptionem sic: ‘Iste, qui tam-
quam coclea abscondens retentat sese tacitus, quom domo totus ut comeditur 
aufertur’” (Cícero. Rhetorica ad Herennium, IV, 62. Autor incerto) http://books.goo-
gle.com.br/books?id=03DyWtPloHEC&pg=PA296&1pg=PA296&dq=%22exemplum+
est+alicuius%22&source=bl&ots=LH5kzVf1_t&sig=IVOZxYNPETccLKiKa1NVz35Uu
AU&hl=pt-BR&ei=IbG_SbrjGILhtgew09BP&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=re
sult#PPA296,M1).

61 “Comparabile autem est, quod in rebus diversis similem aliquam rationem continet.  
Eius partes sunt tres: imago, conlatio, exemplum. Imago est oratio demonstrans 
corporum aut naturarum similitudinem. Conlatio est oratio rem cum re ex simili-
tudine conferens. Exemplum est, quod rem auctoritate aut casu alicuius hominis 
aut negotii confirmat aut infirmat. Horum exempla et descriptiones in praeceptis 
elocutionis cognoscentur. Ac fons quidem confirmationis, ut facultas tulit, apertus 
est nec minus dilucide, quam rei natura ferebat, demonstratus est; quemadmodum 
autem quaeque constitutio et pars constitutionis et omnis controversia, sive in 
ratione sive in scripto versabitur, tractari debeat et quae in quamque argumen-
tationes conveniant, singillatim in secundo libro de uno quoque genere dicemus.  
In praesentia tantummodo numeros et modos et partes argumentandi confuse et 
permixtim dispersimus; post discripte et electe in genus quodque causae, quid 
cuique conveniat, ex hac copia digeremus”. (Cícero. De Inventione, I, 49) http://
www.thelatinlibrary.com/cicero/inventionel.html

62 Paul Zumthor identifica a fixação da exemplaridade na Idade Média no século XIII: 
“A ampliação da arte predicatória a reaproxima, num ponto preciso, da prática dos 
contadores profissionais: o sermão, a homilia se recheiam de apólogos, os exempla 
– técnica não desprovida de antecedentes, mas que tende a generalizar-se entre 
1170 e 1250, mesma época em que, nas jovens universidades, se constituem as artes 
predicandi, sistematizando em termos de retórica a eloqüência pastoral. Depois de 
1250, por um século, a moda dos exempla faz furor!” (ZUMTHOR, 1993, p. 78).

63 “Postremo hoc ipsum summum est artificium res varias et dispares in tot poematis 
et orationibus sparsas et vage disiectas ita diligenter eligere, ut unum quodque 
genus exemplorum sub singulos artis locos subicere possis. Hoc si industria so-
lum fieri posset, tamen essemus laudandi, cum talem laborem non fugissemus; 
nunc sine summo artificio non potest fieri. Quis est enim, qui, non summe cum 
tenet artem, possit ea, quae iubeat ars, de tanta et tam diffusa scriptura notare 
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et poetas neque intellegunt, qua re commoti probent, quod scire non possunt, 
ubi sit nec quid sit nec quo modo factum sit id, quod eos maxime delectet; at 
is, qui et haec omnia intellegit, et idonea maxime eligit, et omnia in arte maxime 
scribenda redigit in singulas rationes praeceptionis, necesse est eius rei summus 
artifex sit.  Hoc igitur ipsum maximum artificium est in arte sua posse et alienis 
exemplis uti" (Autor incerto. Rhetorica ad Herennium, IV, 3. Paris: Les Belles Letres, 
1989) http://books.google.com.br/books?id=03DyWtPloHEC&pg=PA200&1pg=PA20
0&dq=%22postremo+hoc+ipsum%22&source=bl&ots=LH5kAPf-Xq&sig=4p7x3czz_ 
PHZXFSRzlZAXvOf7RE&hl=pt-BR&ei=eEzASdfw9qMtgeCv91W&sa=X&oi=book_res
ult&resnum=1&ct=result#PPA200,M1).

64 Platão e Aristóteles faziam parte da matriz cultural-teológica do cristianismo, jun-
tamente com uma herança hebraica. O cristianismo, em vez de abandonar suas 
matrizes teológico-culturais, absorveu-as inserindo nelas o duplo querigma de 
Cristo. Uma das conseqüências diretas dessa aculturação religiosa foi, no nosso 
caso direto, o status de auctoritates aos filósofos e teólogos da Antiguidade sob a 
forma literária dos exempla: “Papas, letrados, doutores, toda a elite pensante da 
Idade Média revela uma consciência nítida da legitimidade dessa herança e das 
responsabilidades que ela impõe. Sua tarefa era mostrar que a sabedoria antiga, 
recolhida pelo cristianismo, encontrava no mundo cristão uma forma superior de 
manifestação e de presença. A veneração com que os autores do século XII cer-
cavam o nome de Platão, e os teólogos do século XIII falavam de Aristóteles [e 
copistas alcobacenses continuaram esta tradição à moda da exemplaridade, por 
exemplo, no século XIV com o Orto do Esposo] se explica por essa consciência de 
herdeiros da sabedoria antiga” (VAZ, 1986a, p. 79).

65 A escolha do autor do Orto por estas auctoritates não ocasional acompanha um 
processo teológico-exemplar como podemos ver em Vilanova: “La alta edad media 
se sintió atraída por los aspectos más platónicos del agustinismo; desde el siglo 
XIII empieza a declinar la influencia de Agustín y de los padres, pero se mantiene 
viva una tradición agustiniana sobre todo en el ámbito de los franciscanos. Sin 
embargo, las autoridades predilectas se llamam Cicerón, Séneca y Boécio [...]” (VI-
LANOVA, 1989, p. 102). Se por um lado os franciscanos fizeram uma escolha mais 
restrita, o cisterciense Orto do Esposo soube conciliar as duas tendências, já que, 
para seu autor, a questão estava em sustentar argumentações que traduzissem 
o mundo real, historicizado e factual em prefiguração crística e em ascetismo de 
salvação. Se para isso coubessem discursos tanto de Agostinho quanto de Sêneca, 
melhor.

66 A mentalidade medieval das auctoritates – fossem elas os Santos Padres ou o pró-
prio Deus – foi um dos aspectos que constituem “a” mentalidade medieval como 
um todo. Sobre ela discorre Le Goff: “Em primeiro lugar, apoiar-se no passado, 
nos predecessores. Da mesma maneira como o Antigo Testamento prefigura e fun-
damenta o Novo, os antigos justificam os modernos. Daquilo que pode avançar, 
só é seguro o que tem uma garantia no passado. Entre as garantias, nenhuma era 
mais privilegiada do que a das autoridades. Foi evidentemente seu coroamento e, 
fundamentando toda a vida espiritual e intelectual, foi submetida à mais estreita 
regulamentação. A autoridade suprema estava nas Escrituras, à qual se juntava a 
autoridade dos Pais da Igreja. Mas esta autoridade geral materializava-se em cita-
ções que na prática se tornavam opiniões ‘autênticas’ e finalmente tornavam-se 
elas próprias ‘autênticas’ e finalmente tornavam-se elas próprias ‘autoridades’. Tais 
autoridades, sendo em geral difíceis e obscuras, eram esclarecidas por glosas que 
deviam elas próprias provir de um ‘autor autêntico’. Freqüentemente as glosas 
substituíam o texto original. De todos os florilégios que veiculavam os dados da 
atividade intelectual da Idade Média, as antologias de glosas eram as mais consul-
tadas e as mais roubadas. O saber era um mosaico de citações, ou ‘flores’, que no 
século 13 recebe o nome de ‘sentenças’. As sumas de sentenças são compilações 
de autoridades” (LE GOFF, 2005, p. 326).

67 É o caso da alegorese de Ramón Sibiúda em seu Líber creaturarum, da primeira 
metade do século XV. Para Sibiúda, a hermenêutica bíblica, que também é instru-
mento de exegese do Livro do Mundo, descortinava, misticamente, o Criador em 
suas criaturas, e isso, na teologia daquele autor, delineava-se como uma ciência, 
e ciência única, pela qual o homem poderia conhecer-se a si mesmo e a Deus. 
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O caráter herético de Sibiúda acabou desfraldando-se no momento em que ele 
abandona a chave por excelência do processo hermenêutico – Jesus Cristo – e 
resvala para um antropocentrismo cientificista de cunho pré-renascentista. Como 
observa Curtius: “Para o pregador, o livro da Natureza, como fonte de argumentos, 
devia estar ao lado do livro da Bíblia. Isso continua ainda em Raimundo de Sabunda 
(† 1436), que, aliás, foi além do alvo (e por isso condenado no Concílio Tridentino), 
quando escreveu: ‘scripturas sacras facile quis ímpia interpretatione subruere potest, 
sed nemo est tam execrandi dogmatis hereticus, qui naturae librum falsificare possit’” 
(CURTIUS, 1979, p, 332). O que era um erro para a hermenêutica da Baixa Idade 
Média, nada mais era, para o pré-renascimento, do que um novo conceito com o 
qual vai-se trabalhar a religião e a ciência a partir de então. Tanto o Orto do Esposo 
como o Líber creaturarum têm em comum, entre outras fontes, as obras místico-
religiosas de Hugo de São Vítor: “É em Hugo de S. Vítor que nós encontramos, mais 
vigorosamente, algumas das idéias matrizes de Sibiúda” (MARTINS, 1956, p. 406). 
Algumas das obras de Hugo de São Vitor que influenciaram diretamente Sibiúda: 
“Inútil falar aqui das obras místicas de Hugo de S. Vitor: De triplici arca Noe, De 
arrha animae, De vanitate mundi, De modo orandi, etc. Limitamo-nos a apontar esta 
tendência, pois isto explica, em parte, a sua preferência por certas idéias que ha-
viam de impressionar Sibiúda” (MARTINS, 1956, p. 407). Ora, de também toda uma 
exegese bestiária compunha-se parte da vasta obra de Hugo de S. Vítor, e não é 
de se estranhar quando Martins demonstra haver em Alcobaça muitas cópias das 
obras daquele místico cristão: “Em Portugal, bastaria mencionar o cód. de Alco-
baça LXXIX/155 onde, entre várias obras do célebre vitorino, aparece também um 
Didascalion” (MARTINS, 1956, p. 407). Bem, até aqui podemos então inferir que a 
mesma tradição de uma mística natural do Livro do Mundo que influenciou Sibiúda 
também deu origem a muitos exempla de animais no Orto do Esposo. A diferença 
entre os dois autores – e talvez possamos falar de dois momentos autorais – é 
que Sibiúda põe em evidência um racionalismo, um cientificismo – mas difere este 
das ciências tradicionais que também considera, como o autor do Orto, vanitas 
vanitatum – capaz, exclusivamente, de se ler o Deus no mundo e assim conseguir 
salvar-se. Em outras palavras, o homem é o autor de sua própria salvação, tirando 
da chave hermenêutica clássica – Jesus – a sua função redentora. É por este des-
locamento que se afasta Sibiúda de um contexto hermenêutico tradicionalmente 
“autorizado” para um cenário herético “desautorizado”, como podemos observar 
em algumas passagens do prólogo de seu Líber creaturarum: “Em alabanza y gloria 
de la Santísima Trinidad y de la gloriosa Virgen María, y en nombre de Nuestro 
Senõr Jesucristo, y para utilidad y salvación de todos los cristianos, se sigue la 
Ciencia Del libro de las criaturas, o libro de la naturaleza, y la Ciencia Del hombre, 
que es propia del hombre em cuanto hombre por lo que es necesaria para todos 
los hombres, y les resulta natural y conveniente” (SIBIÚDA, 1998, p. 63). Ora, num 
único parágrafo Sibiúda desautoriza o querigma duplo de Cristo! Já não é o Filho 
do Homem aquele capaz de salvar a humanidade, muito menos aquele a quem se 
deve chegar pela leitura do mundo via hermenêutica! Continua Sibiúda: “Y no es 
sólo, sino que esta ciencia enseña a todos los hombres a conocer realmente, infa-
liblemente sin dificultad ni trabajo, todas las verdades que el hombre necesita co-
nocer, tanto sobre el hombre como sobre Dios, y todo lo que necesita para su sal-
vación y su perfección, para que pueda alcanzar la vida eterna” (SIBIÚDA, 1998, p. 
63). “Y enseña cómo puede ser restaurado el hombre, y qué cosas son necesarias 
para su restauración. Y es común a clérigos y laicos y a toda clase de hombres” (SI-
BIÚDA, 1998, p. 66). Repare-se que a tradição dos dois livros, as Santas Escrituras 
e o Livro do Mundo permanecem na obra de Sibiúda, mas uma mentalidade pré-
renascentista parece já abater-se sobre o pensamento hermenêutico, pelo menos 
na Espanha e na pena de Sibiúda: “Así, esta ciencia no necesita el auxilio ni de la 
Sagrada Escritura ni de ningún doctor. Antes bien, ella nos confirma la Sagrada Es-
critura, y por ella cree el hombre más firmemente lo que se dice en la Escritura, por 
lo que, desde nuestro punto de vista, precede a la Sagrada Escritura. Pues dos son 
los libros que Dios nos ha entregado, a saber, el livro del conjunto de las criaturas, 
o sea, el libro de la naturaleza, y el libro de la Sagrada Escritura” (SIBIÚDA, 1998, 
p. 67-68). Foi precisamente esta independência espiritual que fez a Igreja proibir 
o prólogo do Líber creaturarum. Vemos, assim, que, embora uma mesma tradição 
possa estar presente em contextos muito próximos, ela vai tomar este ou aquele 
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de Sibiúda foi aproximar-se – e provavelmente nem soubesse que o fazia – de uma 
nova historicização das mentalidades: o Renascimento.

68 Para Le Goff, entretanto, esta atemporalidade dada pela reinterpretação herme-
nêutica não se bastava em si mesma dentro do processo dos quatro sentidos. É 
preciso que se interponha no processo a figura da auctoritas: “A concepção do 
tempo que está implícita no exemplum ilumina-se no contexto dos sermões, cuja 
argumentação se articula em três espécies de provas: as auctoritates, as rationes e 
os exempla. O tempo do exemplum, que é o tempo do diacronismo narrativo e, de 
certo modo, o da história terrena, articula-se no tempo, simultaneamente retros-
pectivo e escatológico, das auctoritates e na atemporalidade das rationes. O tempo 
do exemplum deve ser captado no interior do tempo do sermão em que se insere. 
As auctoritates, que são essencialmente citações das Escrituras, oferecem a multi-
plicidade dos tempos das citações bíblicas, remetem-nos para o Livro, antigo mas 
sempre válido no presente e para o futuro, até ao fim dos tempos e para a salvação 
eterna. O comentário homilético destas autoridades está no presente, no presente 
intemporal das verdades eternas. Quanto às rationes, estão no presente didáctico. 
Entre este tempo escatológico da Bíblia, actualizado e orientado pelo comentário, 
e o tempo eterno das verdades racionais, o exemplum insinua um segmento de 
tempo narrativo, histórico, linear e divisível” (LE GOFF, 1994, p. 124).

69 A questão da atemporalidade em obras de caráter exemplar foi também aborda-
da por Boehner e Gilson, quando estes analisam o conceito de História para o 
homem medieval. “A historiografia medieval é inseparável da visão teológica da 
história. O conceito medieval de história evolveu sob o influxo decisivo de S. Agos-
tinho. A história lembra um grande drama escrito por Deus e levado à cena pela 
humanidade. E tudo isso nos moldes proporcionados pela Sagrada Escritura. O 
que mais nitidamente caracteriza essa concepção é a precisão com que nela se 
fixam os limites da história. Esta desconhece qualquer tempo ou duração sem 
começo e sem fim; a história não se perde no passado misterioso, nem no futu-
ro incerto. Tampouco existem várias histórias paralelas, referentes a diferentes 
nações e raças: há uma só História Universal, uma só História Santa. Todos os 
eventos desta grande história agrupam-se em torno da Encarnação e da Redenção 
por Cristo” (BOEHNER; GILSON, 1982, p. 281). De certa forma, portanto, quando 
o autor do Orto do Esposo escolhe exempla históricos, ele está pré-figurando o 
presente e o futuro pelo passado, mas está também dando um passo muito mais 
significativo: ele está convergindo toda uma cronologia histórica para uma singu-
laridade temporal: Jesus Cristo. E, na verdade, ele o faz em dois níveis: num deles, 
temos a singularização temporal crística relacionada aos dois topoi axiomáticos 
simbólicos da Idade Média cuja origem está nos primeiros anos do cristianismo 
helenizado: o Livro do Mundo e o Livro Sagrado – as diferenças cronológicas entre 
um e outro são anuladas pelo duplo querigma cristão. No outro, a univocidade 
temporal é acionada pela superposição profética do Novo ao Antigo Testamento. 
Aqui também a singularização é crística. Se pensarmos nesse artifício utilizado 
pelo autor do Orto para compor sua obra, entenderemos, não sem surpresa, que 
o Orto do Esposo é uma descrição muito fiel da mentalidade, como dizem Boehner 
e Gilson, do homem medieval do século XII – ao localizarem temporalmente essa 
mentalidade exemplificando-a com a obra de Hugo de São Vitor – mas que nós 
podemos tranqüilamente estendê-la até fins do século XIV pela influência clara do 
monge alcobacense pelo vitorino – portanto, uma extensão de tradições. Dizem os 
dois autores, a respeito do que nós chamamos de primeiro nível de singularização 
temporal: “Há uma transição contínua das correspondências analógicas para as 
propriedades propriamente simbólicas [referindo-se aos três graus de explicação 
de que lançava mão o medieval do século XII para explicar a aparência das coisas 
por sua essência a saber: a etimologia, a analogia e o simbolismo]. Explicar um ser 
simbolicamente significa apontar-lhe o protótipo, não já no mesmo setor ontológi-
co, mas num plano diferente e mais elevado. Assim, um ser material pode exprimir 
uma realidade espiritual. É incontestável, por exemplo, que as coisas materiais 
revestem uma significação religiosa, que lhes foi impressa pelo próprio Criador, 
Deus, que, com efeito, se manifestou de duas maneiras: pela Sagrada Escritura e 
pela Natureza. E entre estas duas revelações divinas vige um admirável paralelis-
mo. Como as palavras da Escritura enunciam verdades morais e religiosas, assim 
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as coisas da natureza têm uma significação oculta, de natureza moral e religiosa. 
O homem medieval não pode conceber a Deus senão como um pai bondoso que 
tudo criou para o bem-estar dos seus filhos” (BOEHNER; GILSON, 1982, p. 280). Já 
em relação ao segundo nível, temos a seguinte argumentação: “Segundo Hugo de S. 
Vitor, a história começa pela Cronologia, que colige os dados referentes à maneira 
em que os povos e soberanos se sucederam desde a criação. Embora costumem 
ser muito numerosos, tais dados são freqüentes inexatos, e por vezes não passam 
de puras construções da fantasia. Muito mais importante é sua interpretação. Sua 
função é ordenar o material colhido dentro de um esquema preestabelecido. [...]. 
Na explicação dos textos sagrados, importa distinguir cuidadosamente entre a le-
tra e sua significação [...]. A letra transmite apenas os fatos, ou a ‘história’. Mas es-
tes fatos não passam, na realidade, de sinais; donde a necessidade de se aprender 
a interpretá-los corretamente. Há dois tipos de interpretação ou explicação dos 
textos sagrados. Quando o sinal exprime uma verdade moral, temos a explicação 
‘tropológica’. Por exemplo: para Hugo de S. Vitor, a arca de Noé significa a arca mís-
tica da alma, que serve de refúgio aos que desejam fugir do mundo (‘De Arca Noe 
morali’). Quando o fato alude a algum mistério de fé, a interpretação se chama ‘ale-
górica’. Esta nos revela o significado mais profundo e mais elevado dos fatos. Por 
exemplo, por que Jesus fugiu ao Egito? As razões geográficas e históricas perdem 
sua importância perante o sentido religioso do fato: Jesus quis revelar-se como o 
verdadeiro Moisés. Do mesmo modo que outrora o povo de Deus foi libertado por 
Moisés das mãos do Faraó e conduzido à Terra Prometida, assim Jesus Cristo veio 
arrancar o povo dos fiéis das mãos do demônio e do inferno” (BOEHNER; GILSON, 
1982, p. 282). Note-se que, como na sistematização de Orígenes, não encontramos 
em Hugo de S. Vìtor o sentido escatológico.

70  O Orto do Esposo está repleto destas marcas de atemporalidade, como esta, por 
exemplo: “Exemplo. Alexandre, hỹdo hũa uez depos elrrey Poro, que hya fugĩdo 
per hũa terra seca sem augua, auya muy grande sede, elle e sua oste” (MALER, 
1956a, v. 1, p. 62). E talvez a mais importante delas seja esta: “Esto se faz cada dia, 
e poucos anos ha que uimos esto con nossos olhos ẽ estes regnos de Portugal 
depois da morte delrrey dom Fernando, e esso meesmo ora e ennos regnos de Cas-
tella, ẽno destruymẽto delrrey dom Pedro [...]” (MALER, 1956a, v. 1, p. 251-252).

71 Cf. nota 9, Capítulo 2.
72 A esperança futura, quando inserimos os exempla do Orto do Esposo dentro da 

perspectiva da hermenêutica dos quatro sentidos, trata-se na verdade do senti-
do escatológico, aquele que tem como finalidade o imaginário mais marcante do 
homem medieval: a salvação eterna de sua alma imortal: “Mas este tempo deve 
também ser um tempo da salvação. Um tempo – se assim podemos dizer – de duas 
respostas. O seu horizonte último é o do tempo da salvação, do tempo escatológi-
co. A história, narrada na sucessividade do conto e historicamente situada numa 
realidade temporal em geral próxima, deve conduzir à eternidade – prometida ao 
ouvinte do exemplum [não é necessário dizer que se desloque o ‘ouvinte’ para o 
‘leitor’ do Orto do Esposo – não que se exclua a figura do ‘ouvinte’ para o qual a 
figura do lector se fazia necessária] se este souber extrair por si próprio a lição. 
Mas, num primeiro tempo, o conto exemplar deve provocar no ouvinte um acon-
tecimento decisivo para a sua salvação futura: a sua conversão. O exemplum é um 
instrumento de conversão e esta conversão deve efectuar-se imediatamente. [...]. 
O exemplum tem pois como função enxertar a realidade histórica na aventura es-
catológica. O tempo do exemplum está sujeito à dialéctica tempo da história-tem-
po da salvação, que constituiu uma das tensões principais da Idade Média Central 
(séculos XII e XIII)” (LE GOFF, 1994, p. 125-126).

73 E nada mais “natural” que um “manual de sobrevivência e salvação” fosse escrito 
por um monge alcobacense. Isso porque é cisterciense, mais especificamente 
de Bernardo de Claraval, que se preocupara exclusivamente com uma doutrina 
salvacionista e sensorial por e de Cristo, como relata Grégoire: “Il primo posto 
compete a san Bernardo di Clairvaux (1153), il cui ruolo è innegabile nella storia 
della Chiesa e del pensiero nel medioevo; in queste pagine egli è stato già spesso 
citato. La sua vasta produzione esegetica, omiletica e teologica non consente 
di essere analizzata nella presente sede. Basterà ricordare che la sua teologia è 
centrata sul tema della storia della salvezza, risultato di una sperienza, biblica, 
liturgica e spirituale molto approfondita, e di una conoscenza precisa della tra-
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è sensibilie alla realtà della Parola di Dio, alla progressione della salvezza, dal 
primo annuncio fino alla venuta del Verbo. Tutto converge verso l’attualizzazione 
dei misteri della redenzione nell’anima del fedele e nella storia stessa. Il nucleo 
della sua teologia fondamentale è la possibilità, di cui dispone l’uomo, di accede-
re a Dio” (GRÈGOIRE, 1994, p. 111).

74 Cf. J. Batany, “L’église et le mépris du monde”, Annales ESC, 20, 1995, p.218-28, e a 
resposta de R. Bultot em Annales ESC, 22, 1967, p. 219-28, nota.

75 Cf. nota 9, capítulo 2.
76 Conclui-se que a hermenêutica dos quatro sentidos percorreu caminhos diferen-

tes desde sua teorização no século III por Orígenes até seu momento de maior 
exaltação e explicitação no século XIV com o Orto do Esposo, ainda que tenha 
sido, desde sempre, uma única hermenêutica dos quatro sentidos, tendo como 
elemento variante – no sentido de se estar mais ou menos evidenciado – a figura 
de Cristo. E há momentos na história da filosofia cristã em que essa variação fica 
mais clara. Do século XII para o século XIV, parece ter havido condições espirituais 
favoráveis para o surgimento de uma obra como o Orto do Esposo: “O lugar central 
ocupado pelo Cristo na piedade dos cristãos do século XII se traduziu, no nível da 
espiritualidade, por uma valorização do Novo Testamento. Uma fidelidade mais 
exigente à palavra de Deus conduziu então os melhores espíritos a ultrapassar 
a concepção moral e disciplinar da vida apostólica. Desde o começo do século 
XII, em muitas comunidades fervorosas, era menos comum a referência ao texto 
dos Atos dos Apóstolos do que aos trechos do Evangelho capazes de fornecer 
regras de vida, especialmente aqueles que evocam a pobreza de Cristo e dos seus 
discípulos. Etienne de Muret (morto em 1124), fundador da ordem de Grandmont, 
escreve significativamente: ‘A única regra de vida é o Evangelho; é a regra de Jesus 
Cristo, mais perfeita do que a de são Bento’. Assim também são Norberto, quando 
criou a ordem de Prémontré como instrução a seus discípulos para ‘seguirem as 
Sagradas Escrituras e tomarem o Cristo como guia’, Para os adeptos da nova es-
piritualidade, o amor a Deus se traduzia por uma imitação tão fiel quanto possível 
da vida do Senhor. ‘Seguir nu o Cristo nu’ (nudus nudum Christum sequi) e evange-
lizar os pobres são as duas solicitações fundamentais dos movimentos espirituais 
do século XII” (VAUCHEZ, 1995, p. 73-74). Portanto, a única diferença entre esta 
doutrina espiritual e a do Orto do Esposo é a preocupação deste último com uma 
didática para esta espiritualidade. São momentos de uma mesma hermenêutica 
cristológica, em que a didática se mostrará mais evidente em certos momentos 
do que a “imitação de Cristo” em outros momentos. Vemos estes momentos her-
menêuticos mais ou menos crísticos de forma clara quando Grégoire mostra que a 
lectio divina também remete aos sentidos hermenêuticos sem que esteja destaca-
da a presença de Cristo para o processo, mas a da Bíblia: “La teologia monástica 
sapienziale è il prolungamento della lettera assaporata della Parola di Dio. Questa 
lectio divina è destinata a concentrar elo spirito e l’anima sul texto sacro, per nutrir 
ela fede e l’intelligenza, l’amore e la speranza escatológica. L’obiettivo è l’affectus, 
cioè l’elemento sensibile, che apartiene al centro della preghiera e di ogni since-
ra ricerca di Dio” (GRÉGOIRE, 1994, p. 73). Entendemos que o Orto do Esposo se 
encaixa, portanto, numa tradição hermenêutica dos quatro sentidos que, em sua 
época, encontrou todas as características propícias – como a devoção ao nome de 
Jesus – para centrar sua exegese na vida de Cristo.

77 Sobre a questão temática, é importante salientar uma particularidade diretamente 
ligada à Ordem Cisterciense. Um dos temas presentes no Orto do Esposo, ainda que 
em menor recorrência, é o do cavaleiro e o da mulher, especialmente quando se 
trata de vida mundanal. Esses temas que evidenciam uma experiência ou contato 
com o mundo exterior à ascese monacal de Alcobaça são explicados por uma de 
suas próprias regras. Ao contrário da Ordem de Cluny, que não admitia em suas 
celas nem em suas escolas a presença de quem não estivesse já ligado ao mosteiro 
desde a infância, Alcobaça recebia adultos que, naturalmente, já vinham com certa 
vivência do mundo e, assim, levavam para dentro do mosteiro toda uma tradição 
cultural laica. Dentro desta tradição, está a figura do cavaleiro e as desventuras 
que qualquer mulher podia experimentar naquela época unicamente por ser mu-
lher. Não queremos dizer com isso que os monges de Alcobaça estivessem – e já 
defendemos essa posição anteriormente – cegos à História ao seu redor, mas sim 
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que, dessa forma, se atualizavam de maneira razoável quanto aos costumes locais. 
Exemplificamos com o primeiro exemplum do segundo capítulo do Livro I do Orto: 
“Hũũ caualeyro amaua muyto Jhesu Christo” (MALER, 1956a, v. 1, p. 7-8), o exem-
plum da ressurreição de cavaleiros no capítulo primeiro do Livro II (MALER, 1956a, 
v. 1, p. 38, l. 33), o exemplum da mulher de vestido e sua influência demoníaca, no 
capítulo XI do Livro IV (MALER, 1956a, v. 1, p. 123-124), e o exemplum da mulher 
amarga que é pior que o inferno para o próprio Diabo, no capítulo LXI do Livro IV 
(MALER, 1956a, v. 1, p. 317).

78 MARQUES, A. H. de Oliveira. Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Coleção Nova 
História de Portugal. Lisboa: Presença, 1987. 665p.

79 Maler (1956a, v. 1, p. 268).
80 Maler (1956a, v. 1, p. 263).
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5 guia de leitura Para O orto do esposo

Nesta parte final de nosso trabalho, gostaríamos de apresentar 
um pequeno guia prático de leitura para o Orto do Esposo à luz da 
hermenêutica bíblica dos quatro sentidos e a sua operacionalização 
através da retórica da exemplaridade. Escolheremos os exempla do 
Orto mais significativos para essa linha teórica de leitura do livro 
alcobacense e faremos algum comentário auxiliar quando for neces-
sário para maiores esclarecimentos sobre a exegese aplicada. Isto 
posto, comecemos com a análise do título, Orto do Esposo, e do seu 
prólogo.

Vejamos como Martins analisa o título da obra alcobacense:

O próprio título desta obra enraíza na imagética bíblica do 
Cântico dos Cânticos: “Hortus conclusus soror mea sponsa”. 
Ou então: “Veniar dilectus meus in hortum suum”. E assim por 
diante. Quer dizer: “Jardim fechado és, irmã minha esposa”. E a 
frase que segue: “Venha o meu amado par ao seu jardim”. 
Ora, a esposa significa a alma. É esta o horto, jardim e pomar, 
onde se recreia o amado, que é Cristo, como Deus se recreava 
antigamente do Paraíso Terreal. (MARTINS, 1980a, p. 213)

Agora relembremos por que o monge anônimo intitulou o livro 
como Orto do Esposo, segundo suas próprias explicações:

E puge nome a este liuro Orto do Esposo, s. Jhesu Christo, que 
he esposo de toda fiel alma, porque, asy como emno orto ha 
heruas e aruores e fruitos e flores e especias de muytas ma-
neyras pera delectaçõe mãtimẽto e meezinha dos corpos, bem 
asy em este liuro som conteudas mujtas cousas pera mãtimẽto 
e deleitaçom e meezinha e cõsolaçõ das almas [dos homẽẽs] 
de qualquer condiçom, ca em este liuro achara o rrude cõ que 
se ensinẽ e ho sages cõ que huse e o tybo cõ que sse acenda 
e o fraco con que se conforte e o ẽfermo cõque seia sãão e o 
sãão cõque seia guardado em sua saude e o cansado cõque 
seia recriado, e o ffamii[n]to achara com que sse mãtenha. 
(MALER, 1956a, p. 2)

Cotejando os dois textos, chegamos a uma grande intersecção, 
um grande ponto de convergência: a mística nupcial, donde os esposos, 
Jesus, e as almas dos homens. Entretanto, Martins, posteriormente, 
observa a seguinte divergência:
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horto deste livro e o dos Cantares. Temos de inverter, algumas 
vezes, a ordem do visitante e do visitado. Com efeito, no Hor-
to do Esposo, sobretudo no começo, é a alma que se recreia. 
E onde? No horto ou jardim da Sagrada Escritura. E por linha 
secundária, também nesta obra. Descobrimos, pois, neste livro, 
uma finalidade complexa, pois Cristo alegra-se também na alma 
(ou horto) regada pelos rios da Sagrada Escritura. (MARTINS, 
1980a, p. 213)

É verdade que o Cântico dos Cânticos é uma das matrizes mais 
importantes – senão a mais dentre todas – do Orto do Esposo. No 
entanto, não cotejaríamos a alegoria presente no primeiro livro com 
aquela utilizada em Alcobaça para o segundo. Caso o fizéssemos, como 
o fez Martins, teríamos que, de fato, trabalhar numa frente dupla de 
inversão simbólica, num esforço de adaptação alegórica que se des-
colaria entre um tópos e outro. Preferiríamos, portanto, não traçar 
paralelos entre a alma esposa e irmã do Cântico com a alma esposa 
do Orto. Entretanto, tanto na construção de vias paralelas quanto 
na preservação das respectivas alegorias isoladamente, teríamos a 
reminiscência da seguinte questão: Cristo é o esposo das almas e por 
elas é encontrado, experimentado através de seu horto. 

De qualquer forma, fica o título Orto do Esposo caracterizado, 
ao menos, pela condição nupcial de Jesus perante as almas. E, se num 
esforço metodológico, quiséssemos dar voz a Martins, conseguiría-
mos, no máximo, pensar o título do livro como uma análise de uma 
síntese que se desenvolveria desse esforço: se o horto é a alma, como 
preconiza o Cântico dos Cânticos, então a expressão Orto do Esposo 
nada mais seria do que “alma cristã”; daí chegaríamos facilmente a 
um outro título – ou subtítulo? –: O Livro da Alma Cristã, o que não 
deixa de ser uma realidade, já que o Orto é um guia para a retidão do 
homem medieval cristão e um manual para toda alma que deseja (e 
deve!) chegar a Cristo.

Nesta altura do trabalho, é preciso que identifiquemos com 
maior precisão duas funções principais da exemplaridade em relação 
à hermenêutica. Ocorrem, nos exempla do Orto, de forma aleatória, ora 
uma retórica exemplar que vai justificar o pensamento hermenêutico 
medieval, ora uma exposição desse pensamento em si mesmo. Em 
outras palavras, nem todos os exempla vão necessariamente ser alvo 
da hermenêutica bíblica dos quatro sentidos, mas apenas recursos 
de retórica textual e discursiva (não nos esqueçamos que, à época, o 
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oral e o escrito transitavam constantemente em zonas muito claras 
de intersecção) que vão “provar” toda a engrenagem hermenêutica. 
Assim, enquanto alguns exempla serão a materialização literária do 
pensamento hermenêutico, outros apenas o irão mencionar. Mas é 
melhor que ilustremos esta operacionalização bipartida.

Ainda no prólogo do Orto há um exemplum cuja função é a da 
retórica como suporte teórico do pensamento hermenêutico. Nesta 
narrativa, percebemos que não há uma elaboração expositiva de ne-
nhum dos sentidos espirituais da hermenêutica bíblica. No entanto, o 
exemplum utiliza-se de um episódio hagiográfico (que podemos identi-
ficar como o sentido hermenêutico histórico-literal) para “comprovar” 
o pensamento hermenêutico descrito, no exemplum, pela alegoria das 
frutas e das rosas que teriam sido colhidas no Paraíso e entregues 
a São Teófilo. É nas frutas e nas rosas que está todo o mecanismo 
hermenêutico desenvolvido em toda a extensão do Orto do Esposo, 
principalmente mostrado nos Livros II e III: os prazeres sensoriais 
da natureza como prefiguração dos prazeres anímicos advindos de 
Cristo e da leitura das Escrituras. Assim, este exemplum marca bem 
um de seus dois loci doutrinário-discursivos no Orto, o da retórica 
como suporte material ao pensamento hermenêutico já internalizado 
na mentalidade medieval, senão de toda a cristandade sem exceções, 
pelo menos das fileiras das ordens regulares da Igreja.

Caberia aqui ainda uma observação: é tão rica a potencialidade 
da hermenêutica bíblica do Orto do Esposo, e tão engenhosamente 
trabalhada pelo alcobacense anônimo, que por vezes ela se faz de 
forma sutilíssima, quase imperceptível, diríamos mesmo num tom 
subliminar – e aqui entendamos subliminar não como um processo 
que imprime mensagens outras que não se encaixam no escopo da 
obra geral, e sim como um reforço ao que já é passado claramente. 
Referíamo-nos à seguinte passagem do exemplum de Santa Dorotéia 
e São Teófilo: 

E agora, tanto que foy degolada, ueeo a mỹ hũũ menino que me 
parece que nõ he mais de jdade de quatro ãnos, e chamou-me 
a de parte e falou-me tam perfectamente, que a mĩ parecia seer 
eu rustico ante el e amostrou-me e deu-me este pano cõ estas 
tres rosas e tres maçããs e dise-me: Aquella uirgem sancta Do-
rothea te ẽuia esto, asy como o promẽteu, estas doas do orto 
do seu esposo. E, tanto que as eu tomey e comecey de braadar, 
logo aquelle moço nõ pareceu mais, e eu creo que era angeo de 
Deus. (MALER, 1956a, p. 4)
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a aparência de quatro anos?1 Esta idade, ligada ao fato de que seu 
discurso parecia incrivelmente superior ao do letrado Teófilo, não 
poderia ser uma alegoria dos quatro Evangelhos? Já vimos que a her-
menêutica bíblica é muito pessoal e pode desenvolver-se ad infinitum; 
esta nos parece bastante razoável, ainda que para Teófilo o menino 
pudesse ser um anjo. Mas respeitemos também a hermenêutica da-
quele personagem.

Para o Livro I, o autor vai se pautar no sentido alegórico dos quatro 
sentidos, ou seja, naquele em que a fé em Jesus Cristo é reavivada na sua 
ressignificação pela leitura do mundo ou das Santas Escrituras. Em ou-
tras palavras, é a identificação onipresente de Cristo em toda e qualquer 
mundividência, pela fé e para a fé cristã. O sentido alegórico é aquele 
também que melhor representa a chave cristológica da hermenêutica 
bíblica: o querigma crístico. Nas próprias palavras do autor do Orto, 

E asy como pellas portas do ceeo abertas ouuira o Senhor Deus, 
que fala com elle pella sua propria boca, porque, quando leemos 
pellas escripturas de Deus, entom fala Deus a nos, e aprendemos 
as cousas uerdadeyras, per que somos fectos sabedores em 
Jhesu Christo, que he começo e fim de todalas cousas (MALER, 
1956a, p. 5, grifo nosso).

Como vimos nas páginas anteriores deste trabalho, foi Bernardo 
de Claraval um dos maiores pregadores das propriedades místicas 
do nome de Jesus, e não faltam no Livro I do Orto citações suas por 
parte de seu autor como “auctoritas-mor” para os exempla desta parte 
da obra alcobacense. Mas também não faltarão construções herme-
nêuticas, baseadas no sentido alegórico, cujo espectro de aplicação 
para a doutrina cristã é bastante amplo. Não só será patente a alego-
ria crística da mundividência, como outros desdobramentos – com 
ligações estreitas que se concretizarão nos livros II, III e IV do Orto – 
poderão ser facilmente encontrados. E um dos mais evidentes destes 
desdobramentos (ou causa concomitante à aplicação hermenêutica) é 
a função retórico-argumentativa dos exempla dando-lhes sustentação. 
Vejamos como isso acontece:

Num dos exempla temos a relação que o autor do Orto faz com 
a autoridade e santidade do nome de Jesus perante as outras ciên-
cias naturais e humanas, principalmente a filosofia – menos aquela 
mais “autorizada” e utilizada pelo próprio autor, leia-se a de Platão e 
Aristóteles, que, mesmo legitimada pela cristandade, é passível de 
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ser “esvaziada” significativamente dentro da perspectiva cristã.2 Esta 
relação está representada da seguinte maneira:

E hũũ daquelles filosafos tomou ẽ sy todo aquel negocio de 
toda a desputaçom, e o sancto lhe disse, ante que começasse 
a despotaçom: Filosapho, eu te mando logo ẽno começo, ẽ 
nome de Jhesu Christo, que nõ fales. E, tanto que esto disse 
Sancto Aleixandre, logo o filosapho ficou mudo, com a boca 
çarrada, que mays nõ pode falar, e assy foy uẽẽcido. (MALER, 
1956a, p. 6)

O que se pode deduzir desta passagem é que o nome de Jesus – 
o Verbo encarnado – é o suficiente em relação a questões teológicas 
e espirituais, e que a matéria dá-se por encerrada principalmente 
quando se deseja, pela vã filosofia, discuti-la. Num outro exemplum 
imediatamente posterior a esse último, São Paulo faz enxergar um cego 
pela invocação do nome de Jesus: “E asy parece que o nome de Jhesu 
Christo he luz da ffe catholica.” Diríamos mesmo que Jesus Cristo é 
“a” luz da fé católica.

Esta função retórica dos exempla também é bastante ampla 
no sentido não só dos artifícios discursivos, como da quantidade de 
eventos “reais” ou “factuais” de que se utiliza. Um dos afluentes desta 
nascente perene de material histórico e ficcional é a experimentação 
e o conhecimento de Cristo através dos sentidos corporais. Dirá o 
monge anônimo:

Certamẽnte, todo manjar da alma he seco, se nõ for espargido 
sobre el este óleo do nome de Jhesu, exabiida he toda uianda 
da alma, se nõ for condida co este sal. Se escreues, nõ me sabe 
bem, se hy nõ leer Jhesu, se desputas ou rrazoas, nõ acho hy 
sabor, se hy nõ soar ou for amẽtado Jhesu. Jhesu he mel ẽna 
boca e doce soo[m] ẽna orelha e alegria spiritual ẽno coraçõ, 
nome manso, benigno, misericordioso. (MALER, 1956a, p. 7)

Dada a infra-estrutura teórica da hermenêutica – cuja exposição 
exaustiva dar-se-á no Livro II –, o autor do Orto passa a transcrever 
alguns exempla nos quais não há hermenêutica operacionalizada, mas 
já subentendida. Dessa forma, os exempla deste tipo surgem como uma 
ferramenta hermenêutica, e não como um exemplum hermenêutico. 
Vejamos alguns destes exempla do tipo ferramenta hermenêutica,3 que 
mostram como o nome de Jesus tem autoridade e opera maravilhas 
em suas formas pensada, ouvida, escrita e falada, respectivamente:4
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erro que lhe fezera, e aueo assy que este homẽ, que asy auia esta 
malquerença, veeo a ẽfermar, e, estando em ponto de morte, 
rogarõ-no muytos que lhe perdoasse pollo amor de Deus, e elle 
nõ lhe quis perdoar per nehũa maneyra. E antre aquelles que o 
rogarõ, forõ dous frades religiosos, e, quando virõ que nõ queria 
perdoar, hũũ daqueles religiosos screue[o] ẽna fronte delle este 
nome Jhesu, e logoaquelle homẽ sanhudo foy amãsado, en tanto 
que elle meesmo pidyo perdom e de grado perdoou a aquelle 
que lhe auia errado, e perdeo todo o odio que ante auia, per 
uirtude do nome Jhesu. 

[...] E este Sancto Ignacio, antre os muytos tormẽtos que lhe 
fezerõ, sempre muyto ameude nomeaua este nome Jhesu, e pella 
uirtude delle tanta forteleza auia em soffrer con paciencia, que 
pella dulçura do nome de Jhesu nõ sentia os tormẽtos. E dise-lhe 
o tirãno que, se nõ cessasse de chamar o nome de Jhesu, que 
lhe mãdaria talhar a lingua, e dise-lhe Sancto Ignacio: Posto 
que me talhes a lingua, nõ cessarey porẽm de chamar o nome 
de Jhesu, porque o tenho scripto emno meu coraçom. E entom 
chamou aficadamẽte os liõões, que o ueessem comer, e logo 
dous leõões o afogarom tan solamente, mais nõ tangerom mais 
a sua carne. E, depois da sua morte, aquelles que lhe ouuirõ 
dizer que tragia scripto ẽno coraçom o nome de Jhesu Christo 
quiserom prouar se era asy e tiraron-lhe o coraçom e partirõ-lho 
per meo e acharõ-no todo scripto cõ o nome de Jhesu em leteras 
douro, em que dizia asy: Doce amor meu Jhesu Christo,5 por mĩ 
crucifixo. (MALER, 1956a, p. 9-10)

É no Livro II que estão presentes as alegorias sensoriais do Orto 
do Esposo, em que se faz a comparação entre as Escrituras e o Paraíso 
Terreal, e entre o que de bom oferece este último em comparação com 
o que de bom pode advir da leitura da Bíblia. A prefiguração vétero-
testamentária, representada principalmente pelo Cântico dos Cânticos, 
é também recorrente neste Livro II.

Conforme destaca Martins, Santo Agostinho, como fonte que foi 
para a composição do Orto, pode ter dado o tom para toda a orques-
tração dos sentidos espirituais presentes no Livro II, dos quais a base 
é a experimentação de Cristo pela excitação dos sentidos físicos: 

Que amo eu, quando vos amo? Não amo a formosura corporal, 
nem a glória temporal, nem a claridade da luz, tão amiga destes 
meus olhos, nem as doces melodias das canções variadas, nem 
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o suave cheiro das flores, dos perfumes ou dos aromas, nem o 
maná ou o mel, nem os membros tão agradáveis aos abraços da 
carne. Nada disto eu amo, quando amo o meu Deus. E, contudo, 
amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento e um abraço, 
quando amo o meu Deus – luz, voz, perfume e deleite do homem 
interior, onde brilha para a minha alma uma luz que nenhum 
espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, 
onde cheira um perfume que o vento não esparge, onde se sabo-
reia uma comida que a sofreguidão não diminui, onde se sente 
um contacto que a saciedade não desfaz. (AGOSTINHO, Santo. 
Confissões, livro 10, cap. 6 Apud MARTINS, 1969b, p. 65)

Antes de vermos alguns exempla, destacaríamos apenas que 
existe uma construção literária própria para a exaltação da espiri-
tualidade sensória nesta parte do Orto do Esposo: seu autor destaca 
sempre, em primeiro lugar, os elementos naturais do Paraíso Terreal: 
os ventos, os frutos, as flores, os rios, as aves, etc. Em seguida, ele 
compara estes elementos com as conseqüências da leitura das Escri-
turas, colocando os dois loci num mesmo campo semântico – fontes 
da essência da fé cristã – e amarrando-os com um mesmo liame: a 
salvação da alma no fim dos tempos, cujo matiz que mais se destaca e 
que dá unidade ao quadro geral dessa arquitetura é a espiritualidade 
sensorial. Assim, dado o cenário geral pelo qual é escrito todo o Livro 
II do Orto, passemos à análise dos exempla mais representativos.

O capítulo II – “Dos ẽnxertos do parayso terreal” – descreve uma 
bela passagem alegórica sobre a Santíssima Trindade:

Asi como ẽno orto do parayso terreal ha ẽxertos marauilhosos, 
bem asy ẽna Sancta Scriptura ha duas ẽxertaçõões muy maraui-
lhosas. A hũa he de tres pessoas da Trindade, ẽxertadas em hũa 
esencia, asi como em hũa rayz, a segũda he de duas naturas, 
ẽxertadas ẽ hũũ soyecto, s. natura de Deus e natureza de homẽ, 
ẽxertadas em hũũ Jhesu Christo, asy como en tronco de aruor. 
Estes ẽxertos acharõ e conhocerõ muytos sanctos doutores ẽna 
Sancta Escriptura pella graça de Deus, lẽẽdo e estudando per 
ella, assy como aueo a Sancto Agustinho, segundo se contem 
em este recontamẽto que se segue. (MALER, 1956a, p. 16)

A hermenêutica bíblica operada em todo o Livro II segue este 
paradigma: ela não é simplesmente entendida pelo autor do Orto como 
elemento já internalizado aprioristicamente; ela é orientada, didática 
e clara. O autor do Orto dá todos os elementos e efetua a alegoria de 
forma sistemática, dando ao leitor todos os detalhes e caminhos a 
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é bem presentificada nesta parte do Orto do Esposo. Num primeiro 
momento, o autor vai fazer a prefiguração entre Paraíso Terreal e 
Santas Escrituras, incluídas aí as chaves crística e salvífica neces-
sárias à operacionalização hermenêutica. Num segundo momento, o 
exemplum vai, de forma retórico-discursiva, retomar a prefiguração 
hermenêutica trabalhada anteriormente, fechando todo o raciocínio 
com uma base teórico-metodológica. Em outras palavras, esses dois 
momentos são o que constituem a hermenêutica bíblica orientada (su-
gerida ou didática) tal como a chamamos, no sentido de ser mostrada 
e teorizada em momentos distintos. Esta construção dos capítulos do 
Livro II conta ainda com um elemento comum em sua maioria: a cita-
ção de passagens do Cântico dos Cânticos de Salomão que, segundo o 
monge cisterciense, está “falando ẽ pesoa da esposa” ou em “pessoa 
do esposo” – entenda-se aí falando em nome da alma ou em nome de 
Jesus Cristo. Vejamos como se dá toda essa operacionalização, parte 
por parte, utilizando um exemplum do capítulo V:

Assy como ho orto do parayso terreal he muyto delectoso com 
flores muy fremosas, bem asy ẽno orto da Sancta Scriptura ha 
muytas flores muy esplandecentes em sua color, per que ella 
he conprida de muy preciosos e muy deleytosos odores, onde 
diz Salamõ ẽno Cantar do Amor, falando pello Spiritu Sancto en 
pessoa do esposo: Flores aparecerõ ẽna nossa terra. (MALER, 
1956a, p. 21)

Este é o primeiro momento do exemplum: o do desvelamento, da 
reapresentação da hermenêutica bíblica com todas as suas alegorias. 
Nos outros capítulos do Livro II, basta que troquemos “flores muy fre-
mosas” por “muytas aruores muy nobres”, “muy saborosos fruytos”, 
“temperados orualhos”, “muy temperados uẽtos”, “cercado de muy 
fortes sebes” ou mesmo “guardado per gu[a]rdadores bem espertos” 
e assim por diante, ficando o Livro II com a seguinte aparência no que 
tange a um primeiro momento de exemplaridade:

E em este orto da Sancta Escriptura colhe o homẽ a rrosa de 
marteyro e payxom, lilyo de castidade e a flor da uiola da humil-
dade, açafram de caridade. E porẽm diz Jhesu, filho de Syrac, 
falando en pessoa da sabedoria da Sancta Escriptura: Eu soom 
exalçada asy como a plantaçõ da rosa em Jeryco. E porẽ diz 
Sam Bernardo que o canpo [da Sancta Scriptura he hũũ cãpo 
muy] grande e muy ancho, cheeo de muytos e desuayrados 
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testemunhos de uerdade assy como de flores fremosas, que dam 
mantiimẽto e refeyçom aos que per ella leem. Onde diz Salamõ 
ẽno Cantar do Amor, falando en pessoa da esposa: Descendeo 
o meu amado ẽno seu orto pera pacer ẽnas ortas e colher os 
lylios. E bem parece seer uerdade que estas flores e as outras 
muytas que som achadas ẽna Sancta Scriptura, demostram e 
significam flores spirituaaes uirtuosas, segũdo se demostra per 
este recontamẽto que se segue. (MALER, 1956a, p. 21)

Conseqüentemente, constroem-se os momentos retórico-
discursivos da hermenêutica já reapresentada, fixando no Livro II a 
seguinte forma de exemplaridade:

Exemplo. Hũũ creligo, que auia nome Luciano, ẽ terra de Jheru-
salem, jazendo hũũ dia de sesta feyra em seu leito, apareceu-lhe 
hũũ barom uelho, grande de corpo e fremoso em sua face, cõ 
sua barua longa, cuberto de hũũ manto branco tezido cõ cruzes 
douro e cõ pedras preciosas, e tragia hũas calças, douradas per 
cima, calçadas e tragia em sua mãão hũa uara douro e tangeo cõ 
ella aquelle creligo e dise-lhe: Leuãta-te e con grande diligencia 
abre os nossos moymentos, ca nos jazemos ẽterrados ẽ luguar 
uil e desprezado, e dy ao bispo de Jherusalem que nos ponha 
ẽ luguar hõrrado, porque, quando ueer ao mundo secura e tri-
bulaçom, praz ao Senhor de se amercear do mũdo por nos. E 
dise-lhe Luciano: Senhor, quẽ es tu? Respõdeu o uelho: Eu som 
Gamaliel, que cryey Paulo [apostolo] e o ensiney aa ley, e este 
que comigo jaz he Sancto Steuam, que foy apedrado, e o outro 
que jaz cõmigo he Nicodemos, meu neto, e o terceyro que jaz 
cõmigo he Abibas, meu filho, que foy uirgem e christãão, mais 
minha molher Eter e Celeymas, meu filho, porque nõ quiserom 
receber a ffe de Christo, non forom dignos auerẽ cõnosco se-
pultura, mas achall-os-has soterrados ẽ outro luguar, e os seus 
moymẽtos uazios. Tanto que esto disse Gamaliel, despareceu. 
E Luciano rogou a nosso Senhor que, se esta uisom era da 
parte de Deus, que lhe aparecesse a segũda e a terceyra uez, e 
emna outra sesta feyra syguẽte aparece[o]-lhe asy como emna 
primeyra uez Sancto Gamaliel e dise-lhe: Porque tu cuidaste ẽ 
tua uõõtade, se nos achasses, como departirias os corpos de 
cada hũũ de nos, porẽ per estas cousas que te ora eu direy em 
semelhança, te emsinarey os logares de cada hũũ. E entõ lhe 
mostrou tres canistrees douro e hũũ de prata. Hũũ era cheo de 
rosas uermelhas e dous erã cheos de rosas brancas e o quarto 
era cheo de açafrom E dise-lhe Gamaliel: Estes canistrees som 
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reliquias. O canistrel cheo de rosas uermelhas he o luguar de 
Sancto Esteuõ, o qual tam solamẽte antre nos mereceu seer 
coroado per marteyro. Os outros dous canistrees cheos de 
rosas brancas som os lugares meu e de Nicodemos, que per-
seueramos ẽna cõfissom de Jhesu Christo cõ linpo coraçõ, e o 
quarto canistrel de prata cheo de açafrom he o luguar de Abibas, 
meu filho, que foy esplandecẽte per brancura de uirgindade. E 
esto ditto, desapareceu. E aa sesta feyra seguĩte aparece[o]-lhe 
outra uez, repreendendo-o da sua nigligencia, e entom foy-sse 
Luciano ao bispo de Jerusalem e recontou-lhe todo esto, e o 
bispo chamou outros bispos consigo, e forõ-sse a hũũ luguar 
que Gamaliel mostrara a Luciano, e começarõ a cauar a terra, 
e ella começou a tremer e sayo della muy precioso odor, cõ 
que forõ sããos sateenta homẽẽs de desuayradas ẽfirmidades. E 
entõ poserom aquelles sanctos ẽna egreya de Syom, que he em 
Jerusalem, mais depois foy treladado o corpo de Sancto Steuã a 
Rroma, hu agora jaz. E asy parece per esta estorya que as rosas 
e as outras flores ẽna Sancta Escriptura significam as uirtudes 
e os mericemẽtos dos sanctos, e porẽ diz a espossa ẽno Cantar 
do Amor: Guarnecede-me de flores, qua som fraca cõ amor, s. 
do esposo celestrial Jhesu Christo. (MALER, 1956a, pp. 22-23)

Repare-se que toda a narrativa, portanto, e de fato, apresenta 
dois momentos bem distintos. O primeiro traz ao leitor do Orto a idéia 
de hermenêutica bíblica, suas alegorias, sua operacionalização, seus 
elementos constitutivos, mas não a exemplifica. Num segundo momen-
to, tomando o exemplum acima, quando Gamaliel explica a Luciano 
todos os elementos da sua visão, o autor está na verdade legitimando 
a hermenêutica como processo corrente de doutrina cristã. A retórica 
explica e legitima – e portanto cristaliza dentro de todo um imaginá-
rio – a alegoria utilizada. O exemplum apenas confirma a adequação 
da interpretação espiritual, não sendo ele mesmo, como em outros 
casos, o objeto hermenêutico.

O Livro III é o segundo livro que menos hermenêutica opera 
no Orto do Esposo (o primeiro livro a apresentar menos operações 
hermenêuticas é exatamente o maior de todos, o Livro IV, como será 
visto a seguir). Seu conteúdo vai se preocupar muito mais, e utilizan-
do-se de fatos históricos, principalmente hagiografias, com o valor 
do texto das Escrituras em detrimento de outros textos quaisquer, 
leiam-se heréticos. Seu autor vai dedicar seus esforços a demonstrar, 
também por exempla, que a única ciência e a única leitura válida para 
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o cristão medieval é a Bíblia, mas não demonstrará essa afirmação 
por hermenêutica bíblica – salvo pouquíssimas exceções – e sim por 
ilustrações hagiográficas ou históricas. Isto é, os dois espaços da 
exemplaridade ainda vão funcionar da forma como funcionaram até 
então – a retórica legitimando a hermenêutica; o que muda é que agora 
a legitimação exemplar vai sustentar não mais um processo herme-
nêutico espiritual, e sim uma práxis cultural-religiosa de instrução 
bíblica e formação cristã.

Já no Capítulo I encontramos um exemplum que representa o 
tipo hermenêutico em si, aquele que é objeto da hermenêutica e não 
sua sustentação teórica – sendo uma das exceções que mencionamos 
anteriormente.6 Por esse motivo é que será possível encontrarmos os 
três sentidos espirituais na passagem, os quais, aliás, tiveram como 
ponto de partida histórico-literal muito mais do que uma ficção, mas 
toda uma tradição narrativa das novelas de cavalaria. É um dos exem-
pla mais ricos de representações do pensamento medieval e também 
onde mais claramente pode-se ver um desdobramento espiritual 
hermenêutico de uma narrativa fictícia funcionando como sentido 
histórico. Mas sua proficuidade não acaba neste conteúdo. Ao final 
do capítulo, o monge alcobacense ainda encontra retórica nas man-
gas de seu hábito para legitimar toda a hermenêutica com que abriu 
o exemplum. Como unidade exemplar, ainda, o exemplum termina 
como uma espécie de prólogo para as próximas páginas do Livro III, 
centradas na temática do valor do texto das Escrituras. Ora, como se 
verá, a construção hermenêutica é tão rica que talvez o autor a con-
siderasse suficiente para o entendimento das simples comparações e 
ilustrações hagiográficas de que se utilizaria nas páginas seguintes. 
Eis o exemplum:

Exemplo. Hũũ homẽ passaua per acerqua de hũũ edificio muy 
fremoso, ẽno qual eram todalas cousas que perteenciã pera 
deleitaçom, e achou tres donzellas estar chorando acerqua dos 
ryos que sayam daquel castello, porque a senhora do castello 
estaua tam emferma que era chegada aa morte. E disse-lhe aquel 
homẽ caminheyro: Ha esperança de uida em uossa senhora? 
E as donzelas responderõ: Os fisicos desse[s]perarom da sua 
uida, mais ella espera cõtinuadamẽte hũũ [filho] de hũũ rey que 
ha em sy tres condiçõões muy nobres, s. elle he muy fremosso 
e grande fisico e he uirgem: E dise-lhe o mããcebo: Eu sõõ esse 
que ella espera, que hay todas essas cousas muy conpridamẽte. 
E entõ leuaram aquellas donzellas aquelle mãcebo ao castello 
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e con grande reuerẽça. E elle começou a fazer sua cura e suas 
meezinhas aa senhora do castello, e ffez hũũ banho de sangue 
do seu proprio braço deestro, que fez sair, e posse a senhora em 
aquelle banho. E tanta foy a uirtude daquel sangue muy casto, 
que cõ a queentura do sangue foy tornada a aquella senhora a 
quẽẽtura natural, em guisa que sayu sãã e curada daquel banho, 
depois que foy banhada em elle sete uezes. E, quando ella uiu 
tam grande beneficio como este, rogou a aquel fisico que lhe 
prouguesse de curar quinhentos caualeyros que forõ mortos de 
muy cruel morte e jaziam emçarrados em hũa coua muy escura, 
e o fisico veeo a aquella coua e braadou alta uoz: Oo, caualeyros, 
leuãtade-uos e alegrade-uos e cantade louuores ao uosso liura-
dor. E os caualeyros forom logo tornados aa vida e começarõ 
braadar em hũa uoz, dizendo todos: Hu he a mãão deestra 
daquelle que assy ssaa, hu som os dõões bemauẽturados? Vem 
trigossamẽte e da a nos as doas que perdemos em outro tempo. 
E esto conta o sabedor Elephon. E per este edificio tam nobre se 
entende a sancta jgreya, que he ajuntamẽto dos fiees, onde diz 
Sam Joham ẽno Apocalipsi, falando da jgreya: Eu vy a cidade de 
Jherusalem, que descendia do ceeo, apostada cõ ouro linpo e 
ticida con pedras preciosas, e o guarnimẽto do muro della era 
de jaspe. E outrossy cantã della ẽ esta guisa: As portas della 
esplandecẽ con pedras preciosas, e estam abertas, e os muros 
e as praças della som de muy puro ouro. O qual castello da 
sancta jgreya estam arredor delle tres donzellas, que som tres 
uirtudes theologicas, comvem a saber fe e sperança e caridade. 
E estas chorauã polla linhagem humanal, que era emferma de 
morte ante a viinda de Jhesu Christo. E estas uirtudes o leuarõ e 
mẽterõ ẽno castello da sancta jgreya ante o ajũtamẽto dos fiees. 
E elle fez banho, per que deu saude a todollos fiees auõdosamẽte 
pello sangue que fez correr e sahir do seu coraçom. E porẽm 
diz Sancto Agostinho: O sangue do fisico foy espargido e foy 
fecta meezinha pera o frenetico. Onde diz Jhesu, filho de Syrac: 
O buticayro fara confeyções de blandeza e de saude. E o nosso 
hũguentayro e buticayro Jhesu Christo ueo asy como piadoso 
[fisico] aos enfermos pera os auiuẽtar, e porẽm entrou emno 
castello da sancta jgreya, em que mora a sabedoria da Sancta 
Escriptura, que em outro tempo foy chagada mais agora he ya 
sãã. Onde dizem os poetas que Apollo cauou hũa fonte emno 
seu orto, que, quando viinha o sol, era feyta tam frya, que a nõ 
podiam beuer, mais, depois que se poynha o sol, aqueecia em 
tal maneyra que aadur podya o homẽ teer as mããos em ella. Tal 
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he a sabedoria da Sancta Escriptura, que foy nada ẽno nacimẽto 
do sol uerdadeyro, que he Jhesu Christo, o qual, em quanto elle 
apareceu em carnẽ e conuersou emno mũdo, a sancta sabedorya 
arrefecia ẽnos coraçõões dos apostolos, ca a sancta sciencia 
da theoligia he hũũ pooço tam alto, que poucos podem tirar a 
agoa delle sẽnõ com a ajuda da fe, onde diz Jhesu, filho de Syrac: 
Cheo he, assy como o ryo, de sabedoria. Porẽm cõta Sancto 
Agostinho que mayor he a actoridade da Sancta Escriptura ca 
todo o antreuigiamento do engenho hũanal, e porẽ nõ a pode o 
homẽ de todo conprehender. (MALER, 1956a, p. 38-39)

Sobre a utilização e significação deste exemplum no Orto do 
Esposo, Martins já observou brilhantemente o seguinte:

Este conto já foi publicado tanto por T. Braga (Contos Tradi-
cionais, II, 8), como por J.J. Nunes (Crestomacia Arcaica, pág. 
85). Ao passo que este não acompanha a história de nenhum 
comentário, aquele aponta brevemente: “Parece-nos a forma 
rudimentar donde se desenvolveu a novela de Cavalaria celes-
te”. Com efeito, a narrativa leva todas as traças de pertencer 
à mesma categoria que as novelas cavalheirescas, mas não na 
forma ordinária delas. Tem, além disso, um aspecto religioso, 
devoto. Esta é precisamente a atmosfera que reina em certas 
adaptações clericais da “matéria de Bretanha”. É indubitável 
que alguns dos pormenores do nosso conto têm paralelos num 
texto francês que se caracteriza precisamente por sua forma 
cavalheiresco-religiosa (o banho de sangue, a exigência de que 
o médico seja virgem e filho de rei, a dama doente), a saber, La 
queste del Saint Graal. Comparem-se com o Orto estas passa-
gens de La queste (ed. de A. Pauphilet, pág. 237 ss.): “Seignor, 
ceste damoisele que vos menez o vos est ele pucele?” – “Par foi, 
fet Boorz, pucele est ele, voirement le sechiez”... “Sire, fet uns 
chevaliers, chascune pucele qui par ci passe doit rendre pleine 
ceste escuele del sanc de son Braz destre, ne nule n’i passe qui 
ne s’em aquit ”... “Voirs est, fet il, qu’il a ceienz une damoisele 
a qui nos somes e tuit cil de ces païs... Si avint or a deus anz 
que ele chaï en une maladie par la volenté Nostre Seignor... Au 
derreain nos dit uns hons sages que se nos poions avoir pleine 
escuele dou sanc a une pucele qui fust virge en volenté et em 
oevre, por quoi ele fust fille de roi e de reine et suer Perceval le 
vierge, si en oinsist len la dame, et ele garroit erranment...” A. 
Pauphilet (pág. X da edição que acabamos de citar; v. também 
o estudo do mesmo autor Études sur La Queste del Saint Graal 
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francês provém dum convento de monges cistercienses. Visto 
haver concordâncias indiscutíveis entre o conto do Orto do 
Esposo e La Queste não me parece atrevido supor que o texto 
português deve basear-se nalgum resumo desta última obra, 
existente no mosteiro de Alcobaça, convento cisterciense. 
(MALER, 1956b, p. 27-28)

Neste Livro III, um recurso alegórico bastante empregado pelo 
autor do Orto – que é também uma tradição literária medieval bastante 
comum – é a alegoria animal.7 Neste momento do Orto, a exemplarida-
de continua funcionando como uma ferramenta legitimadora de uma 
hermenêutica pressuposta, enraizada no imaginário medieval. Não se 
trata, portanto, da categoria de exemplum objeto hermenêutico, e sim 
da categoria de exemplum ferramenta hermenêutica. Os trechos que 
escolhemos dizem respeito à leitura do Livro do Mundo como referen-
cial para um posicionamento cristão diante da leitura das Escrituras, 
mas entendemos que esta alegoria já traz subentendida toda uma 
rede de significações à qual está subordinada a própria hermenêutica 
bíblica, ou seja, a alegoria animal não é apenas uma alegoria de cunho 
didático, mas uma alegoria de cunho didático visando à salvação da 
alma. Além disso, também identifica-se um nível de entendimento pres-
suposto ainda maior se lembrarmos que, para a hermenêutica bíblica, 
a leitura das Escrituras é o único caminho possível que leva a Cristo e, 
através dele, à salvação. Vemos, portanto, que, na verdade, estamos 
diante de uma relação circular de significações, na qual a hermenêutica 
pressuposta encontra legitimação nas narrativas exemplares que, por 
sua vez, só fazem sentido se forem descritas dentro de um ambiente 
hermenêutico. Acabam por não se dissociarem a teoria e a prática, 
o que não traz nenhum prejuízo de entendimento para o leitor me-
dieval, muito pelo contrário, acaba por fazê-lo, sim, mergulhar numa 
mentalidade tão bem engendrada que qualquer outra possibilidade 
de leitura termina por fazer-se inútil quando não impossível. São estes 
os exempla a que nos referimos:

A põõba he hũa aue que nõ tem [fel] e nõ faz mal cõ o bico sẽnõ 
a seu companheyro, e faz ninho emnas buracas das pedras e 
cria os filhos alheos e a conpanha cõ as outras que andã erra-
das e acolhe-as consigo e em logo de cantar geme. Nõ come os 
corpos mortos nẽ outras cousas çuya[s] e esta sobre os ryos 
e sobre as aguas e uee de longe a sõõbra do açor, e, tanto que 
o uee, fuge e uay-se esconder dentro ẽ sua toca. A põõba he 
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naturalmente linpa e poucas uezes he segura, sẽnõ quando he 
ẽna toca da pedra, em que se colhe e folga. E he ya [quanto] 
esquecida, e porẽm, posto que lhe filhem os filhos em algũũ lu-
guar, esqueece-lhe seu dano e torna depois fazer seu ninho em 
aquelle loguar meesmo. E, asy como a põõba que esta sobre as 
aguas uee a sõõbra do açor, bem asy os que leem ameude pellos 
liuros das Sanctas Scripturas ueem e conhecem os enganos dos 
demões e trabalhan-se descapar, onde diz Sam Jheronimo: Ama 
a ciencia das escripturas e nõ amaras os peccados carnaaes. 
(MALER, 1956a, p. 44)

As Sanctas Escripturas deuẽ seer leudas passamẽte e nõ cor-
rendo per ellas, porque o coraçom nõ pode entender a sentença 
dellas, leendo-as trigosamẽte, onde diz o sabedor que a natu-
reza nõ quis fazer tostemẽte nehũa cousa grande mais posse 
em qualquer obra fremossa algũa careza, pera nõ seer fecta 
ligeiramẽte. E bem asy fez a natureza que as grandes animalias 
jazem ẽnos uẽtres das madres per mais tempo que as pequẽnas. 
Onde diz Aristoteles que a elifante femea trage per dous anos 
o parto ẽno uentre, porque a grande corpo. E dizem os sabe-
dores que o elifante he hũa animalia que a maior corpo entre 
todalas animalias de quatro pees e som muy pertẽẽcentes pera 
as batalhas, e porẽ as gentes de Medya e de Persia põõẽ enci-
ma dos elyfantes castellos de madeyro e pelleiã decima delles 
con lanças e cõ dardos assy como decima de muros. E, segũdo 
diz Isydoro, viuẽ os elifantes trezentos ãnos. E diz Plinio que 
o elifante antre todas as animalias he de muy grande uirtude, 
em tanto que aadur he achada ẽno[s] homẽẽs tanta bandade. 
Onde diz Solino que os elifantes ẽna lua crecente uãã-se aas 
auguas e lauã-se e dessy saudam o nacimẽto do sol, fazendo 
seus mouimẽtos quaes podem, e depois tornã-se pera as ser-
ras. E diz Plinio que os elifantes, quando vãão jũtamẽte, fazem 
hir os mãcebos deante e guarda[m]-nos cõ grande diligẽcia e 
ensina[m]-nos pera faz[er]em aquelo que elles fazem. E diz 
Plinio que, quando os elifantes enfermam, ajũtam hũa[s] eruas 
de meezinha, e, ante que husem dellas, leuãta[m]-as ao ceeo, 
teendo as cabeças en tal guisa que teem os olhos pera cima, e 
con hũa religiom demãdam ajudoyro aas sanctidades dos ceeos. 
Outrossy, os elifantes som de bõõ entendimẽto e ligeyros pera 
emsinar, ca os emsinã a conhocer o rey e adora-lo, em guisa 
que, quando elles ueem o rey emna oste ou em outro luguar, 
emcuruam os geolhos ẽ sinal de reuerença. E, pois que assy 
som as animalias brutas aprestes pera ensinar e pera receber 
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porẽ todo homẽ se deue trabalhar por aprender e leer os liuros 
das sciencias proueitosas, mayormente das Sanctas Scripturas, 
e deuẽ-as leer spaciosamẽte e nom arreuatadamẽte, ca a cousa 
alta e grande nõ se conprende nẽ faze em pequẽno spaço, assy 
como a natureza nõ cõsente que o corpo do elifante seia formado 
ẽno uẽtre da madre sẽnã per spaço de dous ãnos, porque he 
muy grande. E bem asy a Sancta Scriptura, que he muy alta e 
muy profunda, nõ se pode entender nẽ auer em [pouco] spaço. 
(MALER, 1956a, p. 63-64)

Há, entretanto, ainda neste Livro III, dentro da temática da 
alegoria animal, um exemplum que traz outro elemento em sua nar-
rativa e que funciona também como elemento legitimador dentro 
da circularidade significativa hermenêutica: os ideais de nobreza e 
cavalaria medievais. O percurso deste exemplum começa com uma 
afirmação bíblica:

Este liuro da Sancta Scriptura çarrado e seelado foy aberto e 
declarado per Jhesu Christo, que declarou e descobriu os se-
gredos escondidos da Sancta Escriptura, onde diz Sam Johãm 
ẽno Apocalipsy: Uẽceo o liom de tribu de Juda e raiz de Dauid 
pera abrir o liuro. (MALER, 1956a, p. 78)

Ora, o primeiro posicionamento crítico para o leitor medieval 
é a firme aceitação de que venceu o leão da tribo de Judá. Nesta 
afirmação já estão os pressupostos hermenêuticos necessários à sua 
própria operacionalização, mas ainda não estão explicados. É preciso 
ainda, portanto, que se legitime tal afirmação, ou, em outras palavras, 
é preciso que se responda – a quem ainda porventura não soubesse – 
por que o leão de Judá é uma das prefigurações mundanais de Jesus. 
Ou ainda: como a hermenêutica trabalha esta relação e como ela se 
sustenta enquanto relação hermenêutica? A narrativa exemplar segue 
nesta direção. Acompanhemos: “Ca Jhesu Christo he dicto lyom por 
rrazom da sua uirtude, porque o lyom he animalia ousada e forte e 
largo e nobre e de grande coraçom, asy como se contẽ ẽ este falamẽto 
que se segue” (MALER, 1956a, p. 78).

Agora já se tem devidamente explicada a razão pela qual Jesus 
é o leão da tribo de Judá. No entanto, pareceu ao autor do Orto que 
a mera justificativa da força e dos outros atributos do leão não teria 
sido suficiente para a legitimação da alegoria. Para um reforço teórico 
ainda maior foi necessária a explicação de o porquê de o leão ser um 
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animal ousado, virtuoso, forte, nobre e bom. E aqui passamos para 
mais um nível de significações, ou, usando outra figura, para mais um 
quadrante do círculo que irá se fechar completando a hermenêutica 
bíblica em toda sua composição teórica e de legitimação. Continua 
assim o exemplum: 

Exemplo. O leom he rey de todas as bestas. E porẽ leom ẽ latim 
quer dizer rey, segundo diz Sancto Ysidoro. Hũũs leõões ha hy 
pequẽnos que teem a coma crespa, e estes som mãsos, outros 
ha hy longos que tẽẽ a coma chãã e estes tẽẽ tres coraçõões, 
e a fronte delles e ho cabo demostra a sua forteleza. A sua 
uirtude he ẽno peyto e a sua firmeza he ẽna cabeça. Quando 
se uẽẽ cercados dos caçadores oolham a terra, por tal que nõ 
ueyã os caçadores e as lanças de que ayam espanto. Temẽ os 
soo[n]s das rodas, mas mais temẽ o ffogo Quando dormẽ, uigiã 
os olhos delles e tee[m]-nos abertos, quando andam, cobrẽ as 
suas peegadas que as nõ possa achar o caçador. Quando nace, 
dorme per tres dias e per tres noytes, e entõ o padre tanto ruge 
e tanto se asanha, que faz acordar e leuãtar o filho que dormia. 
E esto ata aqui diz Sancto Ysidoro. E diz Plinyo que o leom ẽtom 
he ẽna mais alta nobleza, quando tẽ os ombros e o collo cubertos 
de comas. E aquelles que som filhos dos leeos pardos, nõ ham 
comas ẽ esta guisa. Quando a leoa se jũta cõ o pardo, logo o 
ẽtẽde o leon pello odor e todo se asanha pera dar pẽna aa lyoa 
que lhe fez adulterio cõ o pardo, mas, se a leoa se laua ẽno ryo, 
nõ ẽtende o leon a sua culpa e nõ se asanha cõtra ella. O leon 
nõ come per dous dias ou per tres. E, se lhe acõtece, quando 
farto, de fugir, faz tornar a uiãda aas queyxadas e deita-a fora 
cõ as hunhas, por tal que fique mais leue pera fugir. O leom 
uiue per muytos tenpos e conhece a ssua jdade pellos dentes. 
E, depois que he uelho, come o homẽ, porque he fraco per ra-
zom da uilhice e nõ pode tomar as outras bestas e ẽtom anda 
arredor das cidades pera tomar os homẽẽs. E´ cruel contra os 
homẽẽs mais que contra as molheres, ca nõ faz sẽnõ mostrar 
sanha contra ellas. Poucas uezes toma os meninos sẽnõ ẽ grande 
fame. O leon ẽnos periigos aparece mais fidalgo e mais nobre. E 
porẽ, quando o perseguẽ os cãães e os caçadores, nõ se esconde 
mas esta emnos cãpos que o ueyam de cada parte e aparelha-se 
pera se defender. E porẽ, quando passa pellos booscos, saay-se 
delles muy tostemẽte correndo como quẽ tem por turpidade o 
escondimẽto. Nũca se esconde, con temor que aja, mas aas uezes 
se esconde por nõ auerẽ temor delle. Quando o chagã muytos, 
elle esguarda marauilhosamẽte e conhece qual he o primeyro 
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ferir ẽ elle. E, se algũũ lhe lança o dardo ou a seeta e o nõ fere, 
aquelle lança elle ẽ chãão e ẽuolve-o ẽ rredor mas nõ o chaga 
nẽ lhe faz outro mal. Quando morre, morde a terra e chora, 
quando he ẽfermo, recebe saude cõ o sangue da symia. A muy 
grande temor da crista e do cãtar [do gallo]. o leom he anjma-
lia guardecedor a quẽ lhe bemfaz. E diz Sancto Ysidoro que 
natural cõdiçõ he de todollos leõões que nõ se asanhã cõtra os 
homẽs, se lhe primeyro nõ fezerẽ mal. E mostra-sse que o leon 
he misericordioso per muytos exenplos, ca elles perdoam e nõ 
fazem mal ao homẽ que se lança ante elles ẽ terra alastrado, e, 
sse ẽcontram cõ algũũs catiuos, lheixa[m]-nos hyr pera suas 
terras e nõ lhe fazẽ algũũ ẽbargo. Nõ matã o homẽ sẽnã em muy 
grande fame, nẽ o comẽ sẽnõ auẽdo muy grande fame. (MALER, 
1956a, p. 78-80)

Como se pôde observar, o leão é nobre porque encarna todas 
as práticas mais comuns e características da nobreza e dos ideais 
de cavalaria (não ferir mulheres nem crianças desnecessariamente, 
por exemplo) dos séculos anteriores ao século XIV mas que, ainda 
no século XIV e mesmo no XV, não desapareceram por completo, 
persistindo na classe burguesa agora tão mais evidenciada dentro 
dos quadros políticos e sociais de Europa. A conclusão do raciocínio 
é feita de maneira didática pelo próprio autor do Orto na continuação 
do exemplum: 

E por estas propriedades nobles que ha ẽno liom, he sinificado 
Jhesu Christo per elle, e assy o diz Sam Gregorio que Jhesu 
Christo he significado pello leom, onde diz o sabedor Salamõ 
que o leom he mais forte que todallas bestas, e disse Jacob a 
seu filho Judas, prophetizãdo de Jhesu Christo: Tu dormiste 
come leon. E este leom Jhesu Christo uẽceo, ca, segundo diz 
Sancto Agostinho, victoria he sujuguar os repunãtes e reuees. E 
Jhesu Christo todollos que forã repunãtes contra elle e reuees, 
todollos subjugou, cõuertendo-os aa ffe e subjugando-os cõ o 
jugo da ffe ou danãdo-os pellos seus peccados. E porẽm disse 
elle a seus discipulos: Confiade, ca eu uẽcy o mũdo. Ca elle vẽceo 
sagesmẽte, onde diz Job: A sua prudencia e a sua sabedoria 
feryo o soberuoso - que he o diaboo. E, uẽceo victoriosamẽte, 
onde diz Sam Joham ẽno Apocalipsy: Sayu uẽcedor por tal que 
uẽcesse. E vẽceo perdurauilmẽte e per muytas guisas, dando 
uictoria aos seus, onde diz Sam Paulo: Deus deu a nos victoria 
per Jhesu Christo. E este leõ Jhesu Christo vẽceo pera abrir o 
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liuro, conprindo a desposiçom de Deus de saluar a geeraçõ 
humanal, e pera vẽcer a mor[te] e pera declarar os segredos 
da Sancta Scriptura, e porẽ diz o Senhor Deus per Ysaias pro-
pheta pello seu Filho: Eu darey sobre o honbro delle a chaue de 
Dauid -, s. a cruz, - e elle abrira e nõ sera outrẽ que çarre. E assy 
parece o grande poderio do uẽcedor e grande gloria da uictorya 
aos que creẽ em elle e leem e husam pellas Sanctas Scripturas, 
que elle declarou e conpriu, onde diz Sancto Agostinho: Cria a 
tua alma cõ as sanctas liçõões de Deus, ca ellas te aparelharõ 
mesa, spiritual. (MALER, 1956a, p. 80)

A alegoria animal não é exclusividade nem novidade com o Orto 
do Esposo. Raimundo Lúlio (1232-1316), catalão nascido na ilha de 
Maiorca, já havia escrito no período de 1288 a 1289 sua obra Félix, o 
Livro das Maravilhas do Mundo, em que está a parte que no momento 
mais nos interessa: o Livro das Bestas. A obra de Lúlio é, segundo Este-
ve Laulent, “uma crua e inteligente alegoria, de valor universal, sobre 
a humanidade” (LÚLIO, 2006, p. 9). O que vai diferenciar a alegoria 
animal de Lúlio da alegoria animal do autor do Orto é o propósito 
salvífico e o querigma crístico, ou, em outras palavras, a falta de uma 
hermenêutica bíblica no primeiro em contraposição à hermenêutica 
presente no segundo. Enquanto no Orto do Esposo a alegoria do leão 
como figura de Jesus faz parte de um circuito fechado de significação 
hermenêutica, Lúlio trabalha com a alegoria do tipo causa e efeito, 
ou seja, o leão – bem como todas os outros animais alegorizados em 
sua obra – é a representação do comportamento humano e nada mais: 
“Lúlio mistura seres humanos e animais e personifica estes últimos, 
como nas fábulas clássicas. Mas a crítica aos humanos e seus costu-
mes atinge níveis insuspeitados graças ao espelho do comportamento 
animal” (LÚLIO, 2006, p. 9).

Enquanto o Orto do Esposo direciona suas alegorias animais seja 
para Cristo, no caso do leão, seja para o cristão exemplar, no caso da 
pomba, por exemplo, Lúlio escolhe outro caminho, o da comparação 
negativa, o da animalização do homem; e também avança para um 
outro nível: o social.

A obra apresenta diversos temas: a descrição da sociedade 
feudal, o efeito das paixões humanas na prática política, a luta 
entre o bem e o mal e as reformas necessárias para atingir-se 
o ideal. Servindo-se precisamente do simbolismo das bes-
tas, Lúlio faz desfilar perante o leitor a intriga, a ideologia, o 
adultério, a mentira, enfim, todas as mazelas que amargam a 
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condição racional, deixam-se subjugar pela sensibilidade cega. 
(LÚLIO, 2006, p. 9)

É verdade que o Orto do Esposo também trabalha em certos 
momentos com a animalização do homem, mas não faz desta leitura 
a leitura principal em seu exemplário. No exemplum do leão como 
símbolo de Cristo, também estão lá as sociedades, principalmente a 
cavaleiresca, e os hábitos da nobreza, mas, como comparação crística, 
numa retórica que legitime Cristo como rei partindo-se do conceito 
de rei dos animais atribuído ao leão, os aspectos sociais não são os 
menos nobres. Então há paralelos entre as duas obras? Sem dúvida!

O leitor logo se dá conta de que as bestas são uns pobres seres 
sujeitos às paixões mais vis e, destarte, torna-se-lhe evidente 
que o livro que tem nas mãos trata, sim, de realidades bem mais 
profundas, situadas nos bastidores da vida social, no próprio 
coração do homem. A indigência humana emerge com toda a 
sua força. (LÚLIO, 2006, p. 10)

O Orto do Esposo também aponta esta animalização,8 mas o 
prejuízo desta animalização se dá no plano espiritual, e não no da 
desordem política e social,9 e é nesta divergência de contextos que 
se faz a grande diferença entre o monge alcobacense e Lúlio. Há, con-
tudo, intersecções religiosas explicitadas pela mesma exemplaridade 
do Orto do Esposo. O fundo religioso do Livro das Bestas desenvolve-
se também dentro de uma proposta doutrinária, mas seu fim último 
não é hermenêutico, não diz respeito à salvação das almas, e sim a 
uma reforma social. Segundo Ricardo da Costa, para Lúlio “o mundo 
só poderia ser reformado se, por um lado (o da cristandade), os fiéis 
fossem educados na religião (a começar pelos príncipes): por outro, 
os infiéis fosse convertidos, pelo diálogo, pela razão”. (LÚLIO, 2006, 
p. 21). O autor do Orto não está muito preocupado, como se viu, com 
uma reforma do mundo, mas com uma atitude ascética diante de um 
mundo que parece imutável, com vistas à salvação eterna.

O fato de Raimundo Lúlio ter dedicado muito de sua vida à pre-
gação e à evangelização, depois de convertido, traça outro paralelo 
com a alegoria animal do Orto do Esposo. Não é um paralelo crístico, 
nem salvífico, mas doutrinário, presente no que de comum há em toda 
a cristandade: a verdade de Deus e o combate à heresia.

O adultério que o Leão comete com a Leoparda durante a au-
sência do Leopardo tem como conseqüência um angustiante 
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combate entre a Onça, a defender o rei, e o Leopardo, humi-
lhado. Esta luta é outro simbolismo universal evidenciado pela 
resposta da Serpente à pergunta do Galo sobre quem havia de 
vencer o combate. Responde o Galo: — Fez-se o combate para 
que a verdade confunda e destrua a falsidade. Deus é a verdade. 
Todo aquele que sustenta a falsidade luta contra Deus e contra 
a verdade. (LÚLIO, 2006, p. 11-12)

No exemplo de Lúlio, a traição leonina é legitimada, permitida, 
numa clara alusão aos costumes da nobreza medieval. Já no exemplo 
do Orto do Esposo, a nobreza do leão está na sua passividade diante 
de um “adultério”, quando a leoa, ao manter relações com um leão 
pardo e lavando-se no rio, não dá a conhecer o fato ao leão, e nisso 
mantém-se manso o nobre leão. Conclui-se então que tanto o Orto do 
Esposo quanto o Livro das Bestas, no que se refere à alegoria animal, 
têm o mesmo pano de fundo teológico mais geral: o fundamental do 
cristianismo e a relação de speculum entre a sociedade medieval e as 
espécies animais construída sobre a retórica da exemplaridade. Co-
meçam as duas obras a trilhar caminhos diferentes quando uma vai 
dedicar-se à elaboração exemplar da hermenêutica bíblica dos quatro 
sentidos, e a outra vai debruçar-se sobre os costumes mundanos e sua 
importância na vida política e social das cortes européias. 

Feito este parêntese, voltemos para a análise da estrutura 
hermenêutico-exemplar do Orto do Esposo. Em resumo, o caminho 
circular de significação hermenêutica que o exemplum percorre é a 
afirmação bíblica – que já contém em si a hermenêutica dos quatro 
sentidos, mais especificamente representada pelo sentido alegórico 
–, a que se segue uma explicação alegórica, que por sua vez vai ser 
embasada por um segundo nível alegórico, culminando com diver-
sos recursos retóricos de legitimação dados por auctoritas diversas, 
incluindo uma prefiguração vétero-testamentária pronunciada por 
Salomão no seu Cântico dos Cânticos que já afirmava ser o leão o mais 
forte de todos os animais. Não há, portanto, uma relação de causali-
dade ou conseqüência significativa dentro da hermenêutica bíblica, 
senão uma relação circular na qual tudo o que é, na verdade sempre 
já foi, cabendo ao autor do Orto apenas rearrumar as argumentações 
no sentido de evidenciar esse moto-perpétuo.

Mais adiante, um outro exemplum do tipo ferramenta herme-
nêutica deixa clara a circularidade moto-perpétua da hermenêutica 
bíblica, evidenciando a infinitude e a atemporalidade do evento Cristo 
dentro do plano de Deus. Ei-lo:
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seendo seglar, studaua hũa uez ẽ hũũ liuro da astronomia que 
fez Albumasam, hũũ grande astroligo, e achou ẽ elle scriptu que 
os antigos astroligos acharõ que emno ceeo avia hũũ tal sinal, 
s. uirgem que tiinha filho ẽno regaço e acerca della staua hũũ 
homẽ velho que nũca a tangeo, a qual cousa elle enterpetraua da 
bẽẽta Uirgem Maria e do seu filho Jhesu Christo e de Joseph, e 
diria que per esto, que asy achara em aquelle liuro da estrologia, 
fora mais mouido pera bem que per alquas proogaçõões que 
ouuyra. [...]. E asy parece que a sciencia da filosafia ajuda algũas 
uezes algũũs pera se tornarem aa uerdade, e nõ he marauilha, ca 
de Jhesu Christo saae[m] e nacem todalas sabedorias, nõ tam 
solamẽte as sciencias sanctas e diuynaaes mas ajnda as scien-
cias dos filosafos gentiis, ca elle he fonte de todalas sciencias, 
segũdo diz Sancto Agostinho, e porẽm diz o sabedor: Fonte de 
sabedoria he o uerbo de Deus em altezas. Mas nõ deue porẽ de 
leer e studar todo homẽ pellas sciencias dos filosaffos sẽnã pella 
guisa que sobredicto he. (MALER, 1956a, p. 67-69)

Passando para a análise do Livro IV, encontraremos, como já 
dissemos anteriormente, no maior número de páginas do Orto, o menor 
número de operações hermenêuticas. A exemplaridade na maior parte 
deste Livro IV será do tipo ferramenta não hermenêutica, mas ferra-
menta retórica. O tema proposto por esta seção do Orto requer muito 
mais argumentação histórico-literal do que propriamente hermenêu-
tica; entretanto, o Livro IV não está ausente de hermenêutica, nem de 
alegoria, nem de prefiguração testamentária e nem mesmo da figura do 
demônio ou demônios menores, mas a tônica da exemplaridade ficará 
mesmo com a argumentação histórico-literal – há muito hagiografia 
nesta parte do Orto. Acreditamos que a preferência pelo exemplum 
ferramenta no lugar do exemplum objeto hermenêutico ocorre não só 
pela grande quantidade de exemplário hermenêutico já desenvolvido 
pelo autor nos Livros I e II principalmente, mas também pela própria 
natureza do Livro IV, que se traduz num grande e detalhado manual 
de virtudes cristãs e index de vícios e pecados (dentro da perspectiva 
da ortodoxia cristã); em suma, um grande código religioso de bem-
aventuranças e más andanças. 

Pelo que vimos até agora, seria de certa forma previsível encon-
trarmos em grande quantidade muitos exempla que destacassem os 
sentidos tropológico e escatológico, já que o Livro IV vai descrever o 
modo de vida ideal do cristão e seu objetivo primeiro: a salvação em 
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Cristo. Mas não é o que se nota. Há uma considerável quantidade de 
exempla sobre condutas morais, mas a questão salvífica e tropológica 
– pelo menos no sentido hermenêutico que utiliza a chave querigmáti-
ca – está pouco presente. Contudo, as poucas aparições do processo 
hermenêutico são pontuais, esclarecedoras e bastante contundentes 
no que tange à exegética e à imagética. É o que gostaríamos de mostrar, 
mas não sem antes falarmos sobre uma questão que nos chamou a 
atenção na construção literária deste Livro IV. Não há, nesta parte do 
Orto, uma intitulação para os 70 capítulos ali contidos, o que já torna o 
Livro IV uma exceção ao conjunto do Orto. Mas a falta de títulos talvez 
seja proposital,10 isto porque fica bem clara no livro uma disposição 
temática do início até o fim dos 70 capítulos. Pode ter optado o autor 
do Orto por uma intitulação lógica e subentendida. Entretanto, esta 
mesma preparação temática pode ter sido um primeiro passo para 
organizar os temas e depois, numa retomada ou revisão do manuscrito 
que não deve ter ocorrido, facilitar a colocação de títulos em cada ca-
pítulo ou mesmo distribuir o Livro IV em subcapítulos temáticos. De 
qualquer forma, identificamos a seguinte evolução temática presente 
neste Livro IV:

a) Uma grande introdução sobre o Bem e o Mal, analisada pela 
ótica das passagens bíblicas do Pecado Original, no Gênesis, 
onde é recorrente a descrição de uma vida paradisíaca de 
Adão e Eva no Paraíso Terreal antes de sua queda e de uma 
vida repleta de sofrimentos depois dela. Também vamos en-
contrar o tema central de todo o Livro IV: o conflito entre a 
natureza humana e a natureza divina; corpo e alma disputan-
do a supremacia num mundo cruel que é, ao mesmo tempo, 
a saída para a salvação da alma considerando-o como fonte 
de uma leitura crística. A partir daí também vai se desenvol-
ver a mística nupcial. Não é à toa que estes temas basilares 
encontram-se nos dois primeiros capítulos do prólogo do 
Livro IV. Em seguida, o autor renumera os capítulos a partir 
do primeiro.

b) Começa a aparecer a figura do diabo de forma mais freqüente, 
e as coisas do mundo – na verdade, o próprio mundo – co-
meçam a ser escritas como uma fonte eterna e incorrigível 
do mal. Não é possível encontrar o bem neste mundo. 

c) O autor agora vai preocupar-se com as relações que o homem 
pode estabelecer com este mal, então já entendido como ine-
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apreensão física do mundo, que pode dar-se pela visão, pelo 
olfato, pelo paladar, pelo tato e pela audição. Por analogia, um 
corpo saudável – e portanto naturalmente habilidoso para o 
uso dos sentidos – também é motivo para recriminação. 

d) Saindo do contexto Homem X Mundo, o autor volta-se para 
o tema Homem X Homem. As relações de fidelidade, as 
mentiras, as falsidades, e todos esses vícios presentes no 
relacionamento humano são causa de desamparo da alma e 
desvio de Deus.

e) Voltando a uma temática mais geral, encontramos um temário 
agora direcionado para a aceitação do sofrimento como cami-
nho certo e seguro para Deus, ou, em outras palavras, para a 
salvação da alma. Pelo caminho contrário, os luxos, a saúde, 
as alegrias, todas as facilidades e prazeres do mundo levam à 
danação da alma e não devem ser perseguidos – ou, quando 
já se os possui ou deles se desfruta, deve-se abandoná-los – 
pelo homem.

f) Segue-se a partir deste momento do livro toda uma suces-
são de vaidades mundanais, que o autor também divide em 
subtemas. O primeiro é o da falsa ilusão que traz a glória e a 
fama, entendidas aqui como conseqüência de atos bélicos, 
donde se mostram exempla histórico-literais do tipo retórico 
de alguns reis.

g) Seguem-se comentários a respeito da condição de insegu-
rança, intranqüilidade e falsidade da nobreza.

h) O autor dedica-se ao tema dos filhos e dos parentes, apresen-
tando-nos a idéia de que tanto a prole quanto a família não 
são exatamente motivo para júbilo, pelo contrário, podem 
ser grandes portas para o tormento da alma. Volta a figura 
do diabo.

i) Novamente o diabo é figura central e bastante presente nesta 
nova temática: a das riquezas, cuja posse e a própria essência 
são sinônimos inequívocos de desvio de conduta moral e, 
portanto, do caminho de Deus.

j) Quando chega a temática da mulher, o impacto é notório. 
Sabe-se do papel social da mulher na Idade Média. Nas 
páginas do Orto, todas as más leituras da mulher (“más” na 
nossa diacronia) são levadas ao extremo, o que nos remete 
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sem dificuldade a uma influência dos textos judaicos do 
Antigo Testamento sobre a condição e o papel da mulher na 
sociedade.

k) Roupas e mobiliário também não escapam da pena forte e 
contrita do monge alcobacense. Para ele, a sobriedade deve 
estar presente também dentro de casa e por sobre o corpo. 
Encontramos aí uma grande familiaridade com o francisca-
nismo, tanto que alguns exempla hagiográficos são precisa-
mente daquele santo. Intersecções das ordens regulares? Se 
for para a glória de Cristo e salvação da humanidade, cremos 
que sim.

l) À guisa de conclusão, uma penúltima temática abrange a 
solidão. É ela a maneira mais fácil de não entrar em contato 
– e portanto afastar-se das tentações em sua fonte (diríamos 
hoje cortar o mal pela raiz) – com todos os males do mundo 
os quais já expôs o autor anteriormente. Fica, portanto, 
uma impressão de que o Orto do Esposo não é apenas um 
manual de doutrina cristã, mas um manual de doutrina cristã 
ascético-monástica. É todo o mundo que conhece nosso autor 
anônimo? Decerto que não, mas é, para ele, a pedra angular 
da cristandade. O mundo deveria ser um grande claustro.

m) Chegamos à última temática, que discorre sobre a questão da 
transitoriedade das coisas. Em resumo, por que se apegar ao 
material se não o levaremos para a vida pós-morte? Para o 
autor do Orto, isto é uma insensatez e um fardo que impede 
a alma de salvar-se quando da morte carnal.

Com alguma ou outra exceção temática – por vezes um exem-
plum vai ser encontrado fora de sua área temática –, é criado dessa 
maneira o percurso temático do Livro IV. 

No capítulo XXII, encontramos o que pensamos poder chamar 
corretamente de um pequeno manual hermenêutico dentro do Orto. 
Neste exemplum está descrita de forma muito clara a circularidade do 
pensamento hermenêutico em operação pela exemplaridade retórica. 
Note-se que a mentalidade hermenêutica já se faz presente no discur-
so de São Jacobo, e que o exemplum de seu martírio nada mais é do 
que a retórica que, neste caso, não apenas justifica a hermenêutica, 
mas o faz com o aval de uma auctoritas: o próprio São Jacobo. Ora, a 
sustentação retórica que se faz neste exemplum através de uma série 
de alegorias, como já dissemos, só é possível se tiver como lastro 
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No final da narrativa, também é interessante observarmos que toda 
essa circularidade hermenêutica coube precisamente no temário do 
abandono das coisas mundanais em prol da aceitação dos valores 
espirituais. O exemplum é o seguinte:

[Exemplo]. Este Jacobo foy natural de Persia, nobre per geera-
çom. E, porque nõ quis leyxar a ffe de Jhesu Christo e adorar os 
ydolos, mãdou o principe que o talhasem todo ẽ pedaços. Entõ 
os algozes talharõ-lhe primeyro o dedo poleguar da mãão dreita 
e Jacobo braadou, dizendo: Jhesu Nazarẽno, liurador, recybi-me 
o rramo da aruo[r] da tua misericordia. Ca o laurador da vinha 
corta a uide, por tal que faça mais fruyto e lance ramos mais 
auõdosamẽte. Quanto mais o homẽ fiel que he ajũtado cõ Chris-
to, que he uerdadeyra vide? Entom cortou-lhe o algoz o segundo 
dedo e Jacobo disse: Senhor Deus, recibe os dous ramos que 
plantou a tua deestra mãão. E talhou-lhe o algoz o terceyro dedo 
e disse Iacobo: Eu, liure de tres tẽptações, beenzerey o Padre 
e o Filho e o Spiritu Sancto. E talhou-lhe o quarto dedo e elle 
disse: Senhor Deus, defensor dos filhos de Jsrahel, que foste 
prophetizado ẽna quarta beeçom que Iacob deu a seus filhos, 
recebe de mĩ, teu seruo, cõfissom do quarto dedo, asy como 
se fosse bẽẽto ẽ Judas que ouue a quarta bẽẽçam. E talharõ-lhe 
o quinto dedo, e elle disse: Conprido he o prazer. E entõ lhe 
cortarõ o dedo mais pequeno da mãão seestra, e Jacobo disse: 
Senhor Deus, tu, sẽẽdo grande, quis[es]te seer pequeno fecto 
por nos, e porẽ dou eu por ty o corpo e a alma que tu criaste 
e remiiste pello teu proprio sangue. E, tẽẽdo ya talhados seis 
dedos, talharõ-lhe o seytimo, e elle dise: Senhor Deus, sete 
uezes ẽno dia dise eu a ty louuor. E talharõ-lhe o decimo dedo, 
e elle disse: ẽno oytauo dia foy circũcidado Jhesu Christo. E 
talharõ-lhe o nono dedo, e elle disse: Aa hora da noa deu Jhe-
su Christo o spiritu. E talharõ-lhe o decimo dedo, e elle disse: 
Dez som os preceptos de Deus. Ento[m] lhe talharõ o poleguar 
do pee dreito, e elle dise: O pee de Jhesu Christo foy furado e 
sayo delle sangue. E cortarõ-lhe o segundo dedo do pee, e elle 
disse: Este dia he a mỹ grande mais que todolos dias, ca oge 
som eu tornado pera o Senhor Deus, que he forte. E talharõ-lhe 
o terceyro dedo e lançarõ-no ante elle, e elle, sorrĩĩdo, disse: 
Vay-te tu, terceyro dedo, pera teus conpanheyros. E talharõ-lhe 
o quarto dedo, e elle disse: Oo, alma minha, porque es triste? 
Espera ẽ Deus, porque ajnda cõfessarey a elle. E talharõ-lhe o 
quinto dedo, e elle disse: Ora começarey dizer a Deus, que me 
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fez digno de seer cõpanheyro dos seus seruos. Entõ lhe corta-
rõ o dedo mais pequeno do pee seestro, e elle disse: Tu, dedo 
pequeno, cõforta-te, ca nõ seras partido dos teus cõpanheyros 
ẽna resurreyçõ dos corpos. E cortarõ-lhe o segundo dedo, e 
elle disse: Destruyde a uelha casa, ca outra mais splandecente 
he aparelhada. E cortarõ-lhe o terceyro dedo, e elle disse: Per 
quebrantos se faz firme o junco. E talharõ-lhe o quarto dedo, 
e elle disse: Senhor, Deus de uerdade, cõforta-me, ca ẽ ty cõfia 
a minha alma. E cortarõ-lhe o quinto dedo, e elle dise: Senhor 
Deus, ex que vĩĩte uezes som ofericido ẽ sacrificio a ty. Entõ 
talharõ-lhe o pee dreito, e elle dise: Agora oferecerey doa ao 
rrey celestrial, pollo qual padeço estas cousas. E talharõ-lhe o 
pee seestro, e disse: Senhor Deus, tu es o que fazes marauilhas, 
exouue-me e salua-me! E cortarõ-lhe a mãão [dreita], [e disse]: 
[Senhor], [as tuas misericordias me ajudem]. [E cortarõ-lhe 
a mãão] seestra, e disse: Tu es Deus que fazes marauilhas. E 
talharõ-lhe o braço dreito, e elle disse a[a] alma: Alma minha, 
louua o Senhor Deus, louuarey o Senhor Deus em minha uida. 
E cortarõ-lhe a mãão seestra, e disse: Cercarõ-me as doores 
da morte, e ẽno nome do Senhor serey vĩgado. E talharo[n]-lhe 
a perna dreita, e elle ouue muy gram door e disse, braadando: 
Senhor Jhesu Christo, ajuda-me, ca me cercarõ os gimydos 
da morte. E dysse aos algozes: O Senhor Deus me vistira de 
carne noua, a qual nõ poderõ magoar as uossas chagas. E 
os algozes cansauam, porque da primeyra hora do dia ataa a 
hora da noa trabalharõ ẽ lhe talhar seus nẽbros. E depois desto 
talharõ-lhe a perna seestra e arrincarõ-lha toda, e elle braadou 
e disse: Senhor, Deus dos viuos e dos mortos, exouue my[m] 
meo morto! Ca eu non tenho mããos que leuãte a ty, os meus 
pees talhados som e os meus geolhos, e nõ os posso jnclinar 
ante ty, Senhor, exouue-me e tira do carcer a minha alma! Entõ 
lhe talharõ a cabeça e deu a alma a Deus. E este sancto homẽ, 
porque desprezou os seus mẽbro[s] e a fremusura corporal 
por Jhesu Christo, ouue a fremusura spiritual e celestrial, e 
aue-lla-ha mais cõpridamente ẽna resurreyçom dos corpos. 
(MALER, 1956a, p. 170-173)

A multiplicidade de interpretações que a hermenêutica bíblica 
fornece, tendo como fim último a salvação da alma única e exclusiva-
mente através de Cristo, acaba sendo não só uma conseqüência do 
processo hermenêutico em si, mas um recurso através do qual suas 
aplicações doutrinárias podem estender-se também de forma múltipla. 
No caso do exemplum citado, o autor do Orto optou por inserir a “mo-
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mundanal. Mas não seria impossível nem proibitiva a sua inserção 
em outro temário à sua escolha. Esta circularidade, esta unidade do 
pensamento hermenêutico que a exemplaridade sustenta – quando 
não a demonstra – é o que faz do Orto do Esposo uma obra ao mesmo 
tempo fechada e aberta e, neste sentido, uma construção literária bri-
lhante. É por isso que afirmamos não ser possível separar, nesta obra 
medieval, o aspecto literário-autoral da teologia a ele aplicada. É um 
todo que preserva suas características de forma segura e funcional, 
ao mesmo tempo que permite incursões diversas de interpretação 
desde que não se desviem de seu fim último – e aí estamos falando, 
é claro, de incursões sincrônicas. O que o autor do Orto do Esposo 
faz, enquanto autor hábil e conhecedor da hermenêutica bíblica, é 
transitar livremente através das prefigurações testamentárias, das 
alegorias, das retóricas autorizadas, dos exempla legitimadores e da 
própria hermenêutica dos quatro sentidos, ora explicitando-os, ora 
explicando-os; e, dentro desse mosaico doutrinário, ele consegue 
passar sua teologia monástica de ascetismo, recolhimento e adoração 
a Cristo. O Orto do Esposo não é, como já se sabe, a obra que inaugura 
a hermenêutica bíblica nem tampouco aquela que maneja a exempla-
ridade como recurso retórico de legitimação. Entretanto, e cremos 
poder afirmá-lo, o Orto é uma obra literária que, em seu tempo – a falta 
de tempo e pesquisa não nos permite assegurar uma universalidade 
temporal –, representa melhor o processo hermenêutico dos quatro 
sentidos e sua operacionalização pela exemplaridade.

Para finalizarmos, uma observação sobre o último capítulo do 
Livro IV e suas últimas linhas. Parece-nos que o autor do Orto tem a 
intenção, no final da sua obra, muito mais de advertir seu leitor do que 
fazer um grande resumo temático de seu livro, pelo menos de maneira 
formal, já que, ao lermos as últimas páginas, há um tom de síntese 
temática. Primeiramente, o tema principal do capítulo é a morte, o que 
mostra que a vida espiritual, seja ela ao lado de Deus ou no inferno, é 
uma realidade próxima e inexorável. Também estão na última página 
do Orto – provavelmente não por acaso – o diabo e sua permissão 
divina de se apossar das almas cujos corpos não viveram de acordo 
com uma vida cristã dentro da ascese e da retidão que pregava o 
monge anônimo. Assim escreve o monge alcobacense:

E porẽ, pois que asy he que nõ podemos fugir aa morte, nõ fica 
outra cousa pera fazer senõ uiuer a Jhesu Christo, que [he] 
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uida per que escaparemos da morte spiritual dos peccados 
e dos tormẽtos espantosos que som dados aos peccadores, 
segundo se mostra per este falamẽto. Exemplo. Conta Uicente 
ẽna Estoria triptyca que hũũ caruoeyro mostrou a hũũ conde 
hũa tal uisom. Aquelle conde mudou seus trayos e foy-sse cõ 
aquelle caruoeyro a hũũ mato, hu fazia seu caruõ. E, estando 
elles ẽ aquelle loguar, ueo hũũ caualeyro sobre hũũ caualo ne-
gro. E tragia hũa uozina e tangeo-a. E entom sayo do boosco 
hũa molher nua e começou de fugir e o caualeyro depos ella. E 
acalçou-a e atrauesou-a cõ hũa espada e lançou-a ẽ huum muy 
grande fogo. E depois tyrou-a do fogo e pose-a ante sy ẽno caualo 
e leuou-a. E o conde esconjurou-o que lhe disse[sse] que cousa 
era aquella. E o caualeyro respondeo e disse: Esta molher era 
cassa[da] cõ hũũ nobre caualeyro, e ella o ffez matar por meu 
amor, E anbos morremos ẽ peccado, senõ que ẽna morte nos 
reprendemos ya tarde. E agora ella padece ẽ todallas noytes este 
tormento, ca eu a mato cada nocte e he queymada. E, quando 
a eu feyro cõ a espada, ella padece tanta door e tam grande a 
qual nũca padeceo nehũũ ẽ sua morte, e mayor ajnda padece ẽno 
fogo. E pregu[n]tou-lhe o conde que cauallo era aquelle sobre 
que andaua. E o caualleyro lhe respondeo que era o diaboo, 
que nos atormẽta muyto. E o conde lhe disse: Pode-uos algũa 
cousa acorrer. Respondeo o caualeyro: Pode. Se uos fezessedes 
ẽ todollos mosteyros e egreyas da uosa terra fazer oraçom por 
nos, e sacerdotes dizer missas por nos, seremos liures deste 
tormẽto. E assy foy fecto. (MALER, 1956a, p. 352-253)

É bem verdade que o autor do Orto foi bastante duro em cer-
tos pontos da narrativa, mas a mensagem de fundo sempre foi de 
esperança. Por mais tenebrosos que tenham sido os castigos à alma 
que se afastou de Deus e não seguiu os passos de Jesus Cristo, tão 
claramente mostrados nas Escrituras e no Livro do Mundo, a tônica 
sempre foi, repetimos, a esperança, a chance de mudança e reaproxi-
mação de Cristo que, afinal de contas, é seu esposo. Pois bem, o que 
esperaríamos como últimas palavras do Orto seria uma continuação 
de uma mensagem de esperança, ou mesmo uma exaltação de Cristo 
como foi feito nas primeiras linhas do livro; quer dizer, um final mais 
elevado. O que ocorre é justamente o contrário. Corroborando com 
todo um imaginário medieval que temia o diabo e o inferno em todas 
as suas instâncias, o alcobacense anônimo encerra sua obra com um 
tenebroso aviso:
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muytos caualeyros, chegou subitamente hũũ home[m] nõ conhe-
cido ẽcima dhũũ cauallo e ẽtrou pello paaço e disse a[o] conde 
que se leuãtase. E o conde leuãtou-se logo. E aquelle homẽ o fez 
caualgar ẽcima de hũũ cauallo e tomou-o pellas redeas e leuou-o 
pello haar muy tostemente, uẽdo-o todos. E elle braadou que 
lhe acorressem. E todos o uirõ asy hir, ataa que o perderõ da 
uista. E ffoy-sse pera os diaboos, porque uiuia a prazer delles 
e nõ a prazer de Jhesu Christo. (MALER, 1956a, p. 353)

Conformação com os vícios do mundo que já se mostravam 
muito mais rotineiros do que a boa práxis cristã, e daí a necessidade 
de um “susto” maior? Talvez jamais saibamos. De qualquer maneira, 
a nós pareceu-nos um final abrupto, ameaçador e inesperado, ainda 
que perfeitamente cabível dentro de toda a história temática do Orto. 
Se nos fosse possível conhecer com mais detalhes a história desse 
manuscrito, a quem, quando e sob que condições foi entregue ou 
acabado, certamente saberíamos dizer o porquê de um final tão atí-
pico e inesperado. De qualquer maneira, o que importa é que a obra 
sobreviveu e chegou até nós, testemunhando toda uma mentalidade 
e prática religiosa, cultural e literária. Um documento histórico, uma 
obra literária e um guia doutrinário da ortodoxia cristã vista sob 
o prisma de uma ordem regular no Portugal de Avis. Um recorte, 
portanto, muito preciso de uma época; um legado do passado com 
instruções para a ele mesmo podermos voltar quando desejarmos. 
Ou precisarmos.

nOtaS

1 A questão da idade do menino que aparece a São Teófilo merece uma reflexão (a 
que atribuímos a alegoria dos quatro Evangelhos). Isso por que, segundo Maler, o 
episódio de Santa Dorotéia que o autor do Orto escolheu é uma “passagem da vida 
de S. Dorotéia, transcrita nos ASS. 6 - II, 782 F ss.” (MALER, 1956b, p. 10), e, segundo 
Maler, no texto original não há menção à idade do menino!: “[...] ecce et puer ante 
eum cum orario, in quo ferens tria mala mirifica et tres rosas floridissimas, dixit ei 
[...]” (MALER, 1956b, p. 10).
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2 Não só Platão e Aristóteles parecem ter para o autor do Orto algum valor retóri-
co. Sócrates e outros também, quando devidamente “pinçados” servem bem aos 
propósitos doutrinários do monge alcobacense. “As Sanctas Scripturas emformã 
ho homẽ de dentro, que he a alma, ẽ uirtudes de dentro, ca ellas emsinã tenperan-
ça e prudencia de sabedoria e justiça e uerdade. E nõ ha cousa mais proueytosa 
aos homẽs que estas uirtudes, onde diz o apostolo: Toda scriptura deuinalmẽte 
spirada proueytosa he pera ensinar, pera seer homẽ perfecto pera todo bem. Mais 
som algũũs que per muyto tenpo leerom e aprenderom e teen se que sabem todo, 
e porẽ nõ queren leer per os liuros. E estes taaes som presũtuosos mays que Aris-
totiles e Socrates filosafos, ca disse Socrates depos muytos tẽpos que estudou 
e leeo com grande diligencia: Esto tam solamẽte sey que nõ sey nehũa cousa. E 
Aristotiles, estando em fim de seus dias, disse a seus discipulos: Eu entrey em 
este mũdo com coyta e viuy em elle toruado e agora sayo me delle neycio e sem 
saber” (MALER, 1956a, p. 48). Ou ainda: “A sciencia sem uirtude nõ he digna seer 
nomeada sabedoria onde diz Platam filosafo que a sciencia que he alongada da 
justicia mais deue seer nomeada falsura e ẽgano mais que sabedoria” (MALER, 
1956a, p. 50); “E diz este meesmo Sam Jheronimo que leemos dalgũũs filosafos que, 
por ta[l] que toda sua cuydaçom cõstrãgesem pera linpeza da sua mẽte, tyrarom 
a ssy meesmos os olhos E diz este meesmo Sam Jheronimo que leemos dalgũũs 
filosafos que, por ta[l] que toda sua cuydaçom cõstrãgesem pera linpeza da sua 
mẽte, tyrarom a ssy meesmos os olhos” (MALER, 1956a, p. 51); “E diz Sam Jheroni-
mo que os filosafos antigos emsinauã os seus discipulos em bõõs custumes, onde 
diz Sancto Agostinho e Seneca que Socrates filosafo primeyramẽte emclinou toda 
a filosafia pera correger e cõpoer os bõõs custumes. E porẽm, per exenplo destes 
filosafos, deuẽ os christããos que deseyam saluaçom tirar se das cobiiças e dos 
arroydos e cõpoer os custumes con a sciencia e studar a uerdadeyra filosafia das 
Escripturas Sanctas, por tal que conheçã a uerdade e a conplam per obra, assy 
como diz o sabedor Salamõ: Screue a sabedorya ẽno tempo do uaguar” (MALER, 
1956a, p. 51); “Outrosy, daquello que homẽ lee cada dia, senpre deue poer ẽna 
memoria algũa cousa e trage-llo ameude e cuydar em ello e penssa lo muy bem e 
ameude, en tal guisa que conuenha ao seu bõõ proposito e aproueite aa sua emte-
ençom e que retenha o seu coraçom, ẽ tal guisa que nõ cuyde ẽ outras cousas que 
nõ conprẽ. E deue homẽ cõtinuar e leer ameude, cõ perseuerãça e por amor da 
uerdadeyra sabedorya, onde diz o sabedor: Se a demãdares asy como a rriqueza, 
acharas a sabẽẽça de Deus en ty. Onde diz hũũ filosafo, que auia nome Permenides, 
que morou per quinze ãnos ẽ hũa pẽna do Egipto pera poder milhor uaguar aa 
contẽplaçom da filosafia. E outro filosafo, que ouue nome Temisclodes, acabados 
cento e sete ãnos ẽ que perseueraua ẽna sciencia, uẽẽdo se chegado a morte, disse 
que se doya muyto porque leixaua esta uida quando começaua de saber. E Socra-
tes per nouẽẽta e noue ãnos nõ quedou de ẽsynar e escrepuer sciencia con door e 
cõ trabalho. E foy hũa uez pregũtado hũũ sabedor que maneyra auia teer aquelle 
que quer aprender e quaaes cousas lhe eram necessarias pera ẽtender aquellas 
cousas que leese, e o sabedor respondeo que a primeyra cousa he a mẽte humil-
dosa, cõuẽ a saber que nõ tenha por uil nehũa scriptura e que nõ aya uergonça de 
aprender de qualquer pessoa, e, depois que for sabedor, nõ despreze nehũũ, e a 
segũda cousa, que seia cuydoso e trabalhador pera buscar a sciencia” (MALER, 
1956a, p. 53-5). É interessante notar que o autor do Orto usa o que o cristianismo 
chama de cegueira, ignorância ou mesmo heresia, como argumento legitimador de 
seu discurso autorizadamente cristão! O próprio autor revela esse procedimento 
de “afirmação pela negação”: “Por este exemlplo pode homẽ entender que nõ con-
pre ao seruo de Deus leixar de leer pellas Sanctas Escripturas e leer pellos liuros 
das sciencias mũdanaes, ca o nosso meestre Jhesu Christo nũca nos ẽsinou outras 
sciencias sẽnõ tan solamẽte fazer aquellas cousas que som de uirtudes, dizendo: 
Aprendede de mỹ, nõ as sciencias naturaaes nem a filosafia, mas aprehendede que 
eu sõõ manso e humildoso de coraçom. E como quer que nõ deue homẽ leixar e 
desprezar as Sanctas Scripturas e leer e studar pellas scripturas dos liuros dos 
philosafos gentiis, pero aquelles que som muyto pertẽẽcentes pera esto e de que 
esperam que pode vĩĩr grande proueyto e grande fruyto emnas Sanctas Scripturas 
podem leer e studar pellos liuros dos filosafos gentiis pera defenssom da fe que 
elles empunã pella sua filosafia, pera lhe saberẽ responder per ella e outrossy pera 
destruir os errores delles com as uerdades delles meesmos, ca ẽnos seus liuros 
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triaga. E assy como a triaga he melhor meezinha contra a peçonha que as outras, 
e bem assy as uerdades dos filossafos som mais fortes prouas contra os errores 
delles que as uerdades da Sancta Escriptura que elles nõ recebem. Outrossy, ta-
aes persoas como ditto he, leterados e pertee[n]centes para ello, podem leer e 
studar pellos liuro[s] dos filosafos gentiis pera emtender as Sanctas Scripturas e 
pera exposiçom dellas e outrossy pera cõfirmaçom da fe, porque muytas cousas 
ha ẽnos liuros dos filosafos que uallem muyto pera confirmaçõ da nossa fe, onde 
diz em hũũ começo de hũũ liuro da Trii[n]dade de Boecio que a nossa fe he tirada 
das cousas mais dedentro da filosafia. E outrossy, muytos ha hi que pensam que 
ẽna sciencia da filosafia ha mayores cousas e milhores que aquello que ellas som, 
e, depois que a sabem, nõ lhes parece nehũa cousa em cõparaçom da theolosia. 
Outrossy, algũũs ha hi que se mouẽ a creer a sancta fe per aquelo que acham emna 
filosafia, assy como aconteceo a Sam Dinis, seendo grande filosaffo em Athẽnas, 
outrosy a hũũ grande doutor, segũdo se contem em este falamento que se segue” 
(MALER, 1956a, p. 67). Nossa conclusão? A presença da heresia se faz apenas com 
a ausência do discurso hermenêutico apropriado..

3   Pensando sob este viés, o termo “exemplo” parece revestir-se de sua significação 
mais própria, isto é, apenas, de fato, um exemplo, uma mostra do todo, sem men-
cionar esse todo.

4   Outros dois (formas pensada e ouvida / dita) à página 130 deste trabalho, onde se 
lê “Exemplu: hũũ homẽ foy leuado [...]”.

5 O tema do nome de Jesus é recorrente. Em exemplum anterior (MALER, 1956a, p. 
8), um cavaleiro, por sua grande devoção ao nome de Jesus e por ter sido achado 
morto, foi levado a um físico que, ao abrir seu peito, encontrou escrito dentro de 
seu coração aberto e partido a inscrição “Jhesu meu amor”. 

6  Como também é esta onde estão presentes os sentidos alegórico e tropológico: 
“Ca esta he a uerdadeyra sabedoria: conprir os cõselhos de Jhesu Christo, per que 
he homẽ bemauẽturado, onde diz a sabedorya ẽno Ecclesiastico: Bemauẽturado he 
aquel que uigia cada dia aas minhas portas. Porque aquel que uigia ẽna uerdadeyra 
sabedoria das Sanctas Escripturas, conprindo as per obras, cõprir se-a em elle o 
que diz a sabedoria: Aquel que me achar, achara uida”  (MALER, 1956a, p. 52).

7  Quando o autor não faz uma referência direta a algum animal em particular, ele 
a faz de forma genérica, comparando o comportamento com o comportamento 
instintivo animal: “E aquelles que nõ amãsam primeyro a sua carnẽ per diciplina 
e a façam subgeita ao spiritu e que nõ leixam a carrega e a ponpa do mũdo, des-
prezando a, taaes como estes presumẽ nõ dignamẽte ẽtender e achar dulçura ẽna 
Sancta Scriptura, que he muy linpa, e elles som çuyos, onde diz Sam Paulo: O homẽ 
animal nõ entende aquellas cousas que som do spiritu de Deus, e diz Sã Gregorio 
que aquelle em que regna a deleytaçom da carne, nõ cuyda nehũa cousa dos segre-
dos celestriaaes” (MALER, 1956a, p. 48).

8 Cf. nota 222.
9 “Talvez a intenção inicial de Lúlio fosse escrever um manual para os príncipes, que 

resumisse as qualidades que o governante deve possuir, e as precauções que deve 
tomar, para exercer com sucesso o seu poder. As palavras com que o livro termina 
permitem esta suposição: ‘Assim acaba o Livro das Bestas que Félix levou ao rei – 
a crítica concorda em que este rei é Felipe IV de França – para que ele, olhando o 
que fazem os animais, visse como deve reinar e como pode guardar-se dos maus 
conselhos e dos homens falsos’” (LÚLIO, 2006, p. 12-13).

10 Excetuando-se um possível atraso no prazo de entrega que, se respeitado, teria 
dado tempo ao monge alcobacense de uma revisão e conseqüente intitulação dos 
capítulos. 
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6 cOncluSãO

 
 A proposta a que nos dispusemos estudar foi o processo 

hermenêutico bíblico dos quatro sentidos e a sua operacionalização 
pela exemplaridade no Orto do Esposo. Com efeito, consideramos 
ter atingido este objetivo mostrando não só de forma pontual estes 
dois aspectos externo e interno da obra, mas também demonstrando 
como eles se desenvolvem de forma conjunta, construindo uma única 
unidade literária.

 Entretanto, tendo chegado aonde chegamos, e visto o que 
vimos, podemos verificar outros elementos no texto alcobacense. 
Um deles, em que nos fixamos por algumas páginas a mais durante o 
trabalho, foi a existência de um caráter formalmente autoral no Orto, ao 
contrário do que foi visto por outros autores, cuja visão respeitamos 
mas com a qual não podemos concordar sem o mínimo de reflexão 
crítica. Não é possível enxergar o Orto do Esposo como uma simples 
compilação exemplar. Há toda uma construção temática, um crescendo 
e um final engenhosos, passando por uma seleção e uma arrumação 
dos exempla que seguem uma ordem lógica. Além disso, existe todo 
um método de concatenação entre um tema e seus exempla, ou seja, 
há, no mínimo, uma disposição de textos escolhidos – e muitos deles 
retrabalhados – que por si só já justificaria uma autoria própria.

 Também foi possível perceber que a inspiração para a criação 
do Orto do Esposo esconde muito mais do que revela motivações. 
Embora todas as hipóteses levantadas neste trabalho – num contexto 
secundário, sabemos – tenham sua lógica própria e não passem por 
incoerências, exatamente por isso fica difícil apontarmos, pelo menos 
nesse contato inicial com a obra e sem dedicarmos exclusiva atenção 
à questão, uma origem definitiva para o Orto.

 Em relação às mentalidades que formaram toda a essência do 
livro, concluímos que o Orto do Esposo é um ponto de convergência, 
um entreposto de idéias e movimentos culturais, um nó temporal em 
que Idade Média e Renascimento transitam sem se atropelarem; um 
locus onde a ortodoxia e a não-ortodoxia conseguem conviver sem o 
calor das chamas inquisitórias, graças exclusivamente ao processo 
hermenêutico. Há também um viés marcadamente regular que supera 
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 Mas nem tudo é tranqüilo no Orto do Esposo, ou, como queria 

nosso autor anônimo, nem todas as plantas e frutos do Paraíso Terreal 
possuem bom odor e um gosto dulcíssimo. Por vezes, a influência de 
um cânone eclesiástico vai entrar em contradição ao eleger alguns 
filósofos e banir completamente outros “não-autorizados”. Afinal, 
um pagão é, para a cristandade medieval, sempre um pagão. É bem 
verdade que o autor do Orto sabia que o cristianismo é confluência e 
adaptação de antigas religiões pagãs e judaicas sobre a ação de uma 
enzima cultural-filosófica já legitimada por Santo Agostinho e São 
Tomás de Aquino. Mas será que apenas Aristóteles, Platão – e não tão 
raramente Sócrates – puderam fazer parte do cânone filosófico do Orto 
do Esposo? E os “bons filósofos” a que se referiu o autor cisterciense 
mas acabou por deixá-los no anonimato? Também lá estavam Sêneca e 
outros, lado a lado com a “vã ciência” ou com a “filosofia presunçosa”. 
Retórica? Conveniência? Tudo em prol da doutrina cristã? Talvez. Se 
o autor preferiu fechar sua obra com praticamente um apocalipse 
anímico, por que não se valer de quaisquer instrumentos retóricos 
disponíveis? O que significa uma pequena contradição ideológica 
perante a glória de “Jhesu Christo”?

 Mas pensamos ser a conclusão maior deste trabalho o fato 
de o Orto do Esposo ultrapassar barreiras e ser uma daquelas obras 
legitimamente “abertas”. Há uma espinha dorsal exegética, sem dúvi-
da! Mas cremos haver mais. Talvez pelo próprio fato de ser uma obra 
sobre hermenêutica bíblica e, como ela, não possuir limites de enten-
dimento ou comparações ou abstrações, desde que o fim último seja a 
salvação da alma por Cristo. Mas esta é a teleologia da hermenêutica 
bíblica. E a do Orto do Esposo? Mera doutrinação? Encomenda literária? 
Legitimação política de Avis? Não só isso. Ler o Orto do Esposo é o 
convite que fazemos a todos que nos acompanharam desde o começo. 
Tem-se a sensação de que há muito mais por trás das linhas dos dois 
manuscritos que chegaram até nós do que pode enxergar uma simples 
exegese. E o dizemos sem escrúpulos, afinal, não é a literatura isso 
mesmo? A impressão de sensações? A instigação dos sentidos, das 
faculdades intelectivas? Da interpretação? Da liberdade subjetiva de 
expressão? 

 Hoje, em pleno nosso século XXI, fica difícil um deslocamento 
mental para o trabalho monástico num scriptorium medieval trecentista. 
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Podemos entender o trabalho que ali se desenvolveu através de estu-
dos aprofundados, sejam eles teológicos, históricos, antropológicos, 
arqueológicos ou literários. Foi isso, afinal, que tentamos esboçar 
nessas poucas páginas sobre o assunto. Disso dão conta com grande 
competência, engenho e habilidade nomes como Le Goff, Jean-Claude 
Schmitt, Barthes, Martins, Maler e tantos outros com os quais tivemos 
oportunidade de dialogar. Mas e quanto ao humano? E quanto à es-
sência? Podemos desprezar o homem que num frio banco de madeira 
ou pedra deu-se a congelar e a dores nas articulações, nas costas, nas 
pernas, nos olhos, somente para escrever uma obra doutrinária? É 
possível conhecer o mundo que o cercava, e o que nele se passava a 
ponto de desencadear tal construção literária. Mas podemos deixar 
de pensar num algo mais? No que efetivamente pensava aquele monge 
alcobacense num mosteiro cisterciense quando escreveu o Orto do 
Esposo? Quais suas expectativas, suas aflições, seus temores, suas 
certezas? Qual o limite entre a História, a teoria e a metodologia e a 
essência humana? 

 Por isso reiteramos o convite para se ler o Orto do Esposo, e 
não com receio de o fazermos dentro de um escopo científico. Pelo 
contrário. É pelo escopo científico que poderá se chegar com segu-
rança às questões “menos científicas” e mais humanas que permeiam 
incondicionalmente o mundo da literatura, seja ela doutrinária do 
século XIV ou pós-modernista do século XXI.

 E, por acreditarmos que o sentimento humano é perfeitamente 
cabível e indissociável da literatura, mesmo numa redação acadêmica, 
diríamos: há muito, muito mais no Orto do Esposo do que supõe a nossa 
vã hermenêutica.

Deo Gracias
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 5
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