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                                                                    RESUMO  

 

O presente trabalho pretende analisar a obra do frei franciscano Diego Valadés (1533-

1582), com o objetivo de refletir acerca das premissas do pensamento humanístico, presente em 

seu trabalho, Retórica Cristiana (1579). Valadés propõe um retorno aos textos clássicos, 

apoiando-se principalmente nas obras ciceronianas, introduzindo na América hispânica o 

humanismo por meio da retórica. Para encontrar respostas aos casos duvidosos a obra propõe 

soluções casuísticas, buscando apoio no circunstancial.  A peculiaridade da obra está justamente 

em apresentar, a união da retórica clássica com a casuística, seguindo a trilha da cultura Ibérica 

e das universidades castellanas.. Nesse sentindo, nos levantando a hipótese da influência da 

corrente do probabilismo moral presente nos missionários franciscanos na América hispânica. 

A primeira modernidade nos parece um reflexo dessa singularidade que propõe através de uma 

visão humanista, uma forma flexível de solucionar as incertezas de âmbito moral e jurídico.  

 

 

 

1. Palavras chave: Retórica.  2. Humanismo. 3.Renascimento. 4. teologia moral. 5. evangelização. 

 

 

 



 

                                                                    ABSTRACT 

The present work intends to analyze the work of Franciscan Friar Diego Valadés (1533-1582), 

with the objective of reflecting on the premises of humanistic thought, present in his work, 

Rhetoric Cristiana (1579). Valadés proposes a return to classical texts, relying mainly on 

Ciceronian works, introducing humanism in Hispanic America through rhetoric. In order to find 

answers to dubious cases, the work proposes case-by-case solutions, seeking support in the 

circumstantial. The peculiarity of the work is precisely to present, the union of the classic 

rhetoric and the casuistry, following the trail of Iberian culture and the Castellan universities. 

In this sense, we raise the hypothesis of the influence of the current of moral probabilism present 

in Franciscan missionaries in Hispanic America. The first modernity seems to us a reflection of 

this singularity that it proposes, through a humanistic vision, a flexible way to solve the 

uncertainties of moral and legal scope. 
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1. Introdução 
 

O presente trabalho analisa a obra do frei Diego Valadés, Retórica Cristiana (1579)1 . Nosso 

objetivo é investigar a partir da fonte escrita pelo frei franciscano as suas premissas de 

persuasão no Novo Mundo e a possível interseção com o humanismo. A fonte nos apresenta o 

método de evangelização desenvolvido especificamente para os índios da América. Durante o 

século XVI, enquanto a evangelização dos índios ainda era uma incógnita, Valadés se dedicou 

a escrever uma obra para auxiliar os futuros missionários e instruir esses oradores das possíveis 

dificuldades que enfrentariam ao chegar na América. O contexto entre o novo e o velho mundo 

eram de grandes incertezas, com as mudanças de paradigmas do início da modernidade, com 

os descobrimentos e o desafio de manter a ordem em um império expandido geograficamente 

e culturalmente.  

Após os descobrimentos das novas terras, a Coroa dos Reis Católicos de Castela precisava 

encontrar dispositivos jurídicos para garantir e legitimar a conquista da América. A bula papal 

Sublimes Dei (1537), garantia a humanidade indígena, afirmando que eram homens capazes de 

compreender a fé cristã. Nesse sentido, a evangelização poderia ser aplicada para salvação das 

almas. Todavia a evangelização na América exerceria um papel muito mais significativo para 

Coroa, ela estabeleceria os índios como vassalos do Rei, tornando as suas terras extensão do 

império espanhol.  

Na cidade de Valladolid o Imperador Carlos V reuniu os teólogos entre 1550 e 1551 para 

decidirem se era justa a conquista da América. O debate levantou questões jurídicas e morais 

acerca das políticas expansionistas coloniais, ainda estabelecidas pelas Bula Inter Coetera 

(1493), a qual o Papa Alexandre VI concedia o direito de explorarem as novas terras em troca 

de levarem a fé cristã aos índios.   

Foi na junta de Vallodolid que o debate se intensificou, principalmente, entre os teólogos 

Juan Ginés de Sepúlveda (1494- 1573) e Bartolomeu de las Casas (1484-1566).  Nesse conflito, 

Sepúlveda defendia a escravização dos índios e a guerra justa, devido ao estado de barbárie que 

se encontravam os nativos. Por outro lado, o dominicano Las Casas afirmava que os índios eram 

racionais e filhos de Deus como os espanhóis, portanto, deveriam ser levados a evangelização 

de forma pacífica. O debate não foi finalizado, mas ambos os lados contribuíram para decisões 

                                                             
1 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.  
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da Coroa. A tese defendida por Las Casas, induziu a Coroa adotar uma aproximação pacífica 

com métodos persuasivos, proibindo o uso da violência. 

Do mesmo modo, o teólogo espanhol Francisco de Vitória (1483-1546), questionou e 

contribuiu com sua tese em favor dos direitos indígenas. Seguindo o pensamento aristotélico, 

Vitória afirmou a partir da ideia do direito natural que as terras eram indígenas e os espanhóis 

não tinham o direito da conquista. Fundamentado na razão e em sua autoridade, defendia os 

índios como sujeitos livres e, para tanto, o processo de colonização deveria ser baseado em 

ações humanitárias e justas.   

 Os índios como sujeitos livres, deveriam receber a evangelização de forma pacífica, caso 

fossem convencidos. O papel dos franciscanos no Novo Mundo foi desenvolver estratégias de 

aproximação e métodos de evangelização. Apesar das controvérsias entre colonos e 

missionários, nunca foi a intenção dos religiosos impor qualquer tipo de fé, mesmo assim, 

acreditavam que o melhor para os índios era abandonar a adoração aos deuses pagãos e seguir 

a fé cristã. A obra de Valadés mostra o quanto a evangelização pretendia ser argumentativa e 

não impositiva, os índios seriam persuadidos através do método pedagógico de Diego Valadés. 

Deste modo, tentaremos mostrar ao longo deste trabalho as técnicas e formas aplicadas no Novo 

Mundo pelos missionários franciscanos.  

No primeiro Capítulo apresentaremos o contexto no qual a obra valadesiana foi inserida. 

Partimos da concepção do humanismo da renascença, mostrando a suas mudanças 

epistemológica e conceituais ao longo do tempo, deste modo, demostramos o quanto o 

humanismo estava além dos parâmetros literários, mas colaborando filosoficamente com 

questões de âmbito moral a partir dos estudos da escolástica. Além disso, pretendemos destacar 

a importância dos estudos teológicos das escolas castelhanas, como inaugurador do pensamento 

moderno acerca da moral e do comportamento dos homens. Tais estudos foram fundamentais 

para abrirem uma serie de questionamentos referente as ações individuais, interferindo no 

aspecto jurídico moral.  

No segundo Capítulo discorreremos acerca da retórica e seus argumentos, sobretudo, dos 

argumentos de prova (ethos, patos, logos) presentes na obra de Valadés. A retórica não passa 

de ornamento, sem a dialética e seus argumentos, são eles que movem o público ao 

convencimento, mostrando a verdade verossímil, através das estratégias retóricas. A Primeira 

Modernidade se utiliza muito dessa linguagem, pois não está preocupada com as certezas, mas 

busca pela verdade possível, apenas encontrada no debate honesto entre oradores.  
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No Terceiro Capítulo apresentaremos o método evangelizador de Diego Valadés. Nos 

debruçamos sobre a arte da memória, utilizada como mnemotécnica em sua obra, mas, também 

como método de lembrar-se de Deus e dos bons ensinamentos, através da conexão com o lado 

interno da memória, inserido na sindérese. Além disso, apresentaremos as conjecturas, 

indicadas na obra de Valadés como casos duvidosos de possíveis soluções fora da lei escrita, 

mas através da interpretação dos juízes.  

1.1 Fonte: Retórica Cristiana do Frei Diego Valadés.  

 
Diego Valadés nasceu em 1533 na cidade de Tlaxcala. Esta cidade ficou famosa no 

período colonial, graças à colaboração indígena em relação a evangelização e sua pacificidade 

diante dos padres. No período pré-hispânico esse território era uma nação separada do império 

Asteca, os conflitos entre as duas nações eram constantes. Devido tais embates internos, Hernán 

Cortés, colonizador da Nova Espanha, se aproximou e fundou em 1520, com relativa facilidade, 

a cidade de Tlaxcala.  Posteriormente a cidade seria um dos grandes centros evangelizadores, 

recebendo missionários de várias regiões da Europa.  

Muito provável Diego Valadés era filho de uma índia tlaxcalteca e de um conquistador 

espanhol, também chamado de Diego Valadés.  O Conquistador das índias sob comando de 

Hernán Cortes, chega em tenochtitlan em 1521, se estabelecendo na cidade do México e se 

responsabilizando de encomiendas em Tenanpulco e tlaxcala. A influência do capitão Valadés 

foi pontual, ao ingressar o seu filho nas escolas locais, pois como mestiço, essa não seria uma 

possibilidade garantida. Nesse sentido, a origem mestiça de Valadés e seus primeiros anos de 

vida não estão documentados, foi apenas a partir dos comentários e cartas enviadas pelo frei 

Agustín de Betancourt, O.F.M que conseguimos confirmar a sua naturalidade indígena.2  

Aproximadamente em 1550, Valadés realiza os seus votos a ordem franciscana, 

passando a estudar durante alguns anos no convento de São Francisco do México e na escola 

de Santigo de Tlatelolco. Além dos estudos teológicos e filosóficos, típicos para um noviço 

convencional, sua formação estava relaciona com a aprendizagem das línguas locais, como 

otomí, tarasco e a mais famosa o náhuatl. Para exercer as missões evangelizadoras, antes de 

apresentarem a palavra do Santo Evangelho, o missioneiro precisava saber se comunicar, 

                                                             
2 PALOMMERA, Esteban J. Introdução. In: VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana Edição bilíngue 
latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 
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portanto, o náhuatl entre todas as outras, foi a língua mais utilizada pelos evangelizadores em 

todo território da Nova Espanha.  

Por lo cual me sentí movido a traer a cuento lo verdadero y lo dudoso 
sobre lo que se refire a los índios; y esto há sido examinado y visto 
por mí mismo, pues he morado entre ellos (loado sea Dios) trinta años 
más o menos y me dedique durante más de veintidós años a 
predicarles y confesarlo em sus três idiomas: mexicano, tarasco y 
otomí, y nome dejo llevar imprudentemente por afecto alguno, sino 
que me guia unicamente el deseo de que se conozca la verdade. 3  

 

Desde os primeiros anos de estudos, Valadés foi confiado aos cuidados do mestre Frei 

Pedro Gante4. Seguindo os seus passos e a sua orientação, Valadés estudou, as artes liberais e, 

principalmente, desenho e pintura. Esses últimos, foram marca registrada do catecismo de 

Pedro Gante, ao elaborar as famosas histórias em quadrinhos para os ensinamentos bíblicos no 

Novo Mundo. O desenho e a pintura são imperativos na evangelização franciscana no México, 

obviamente, a obra valadesiana não era diferente, estava carregada de imagens e símbolos, das 

quais faziam parte de sua técnica evangelizadora. Essa motivação veio das orientações do 

Concílio de Trento (1545-1563), cujo enfrentamento das ideias místicas em torno da fé católica, 

eram o vetor dos debates do período. Contra as tendências agostinianas de Lutero, o Concílio 

Tridentino de 1563 reconhece e aprova as imagens, relíquias, pinturas etc., na sessão XXV, 

como instrumento retórico e persuasivo de evangelização.  

(...) Os bispos ensinem, pois, diligentemente, com narração dos 
mistérios de nossa redenção, com quadros, pinturas e outras figuras, 
pois assim se instrui e confirma o povo, ajudando-o a venerar e 
recordar assiduamente os artigos de fé. Então sim, grande fruto se 
poderá auferir do culto das sagradas Imagens, não só porque por meio 
delas se manifestam ao povo os benefícios e as mercês que Deus lhes 
concede, mas também porque se expões os olhos dos fiéis os milagres 
que Deus opera pelos seus Santos, bem como seus salutares exemplos. 
Rendam assim, por eles graças a Deus, regulem a sua vida e costume 
à imitação deles e se afervorem em adorar e amar a Deus, fomentando 
a piedade.5  

                                                             
3 : VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. p. 148 
4 Frei Pedro Gante (Pedro de Mura, Peter Van der Moere, de Moor o de Muer) Pedro Mura nasce aproximadamente 
entre 1476 e 1485, ingressa para ordem dos franciscanos apenas com trinta anos de idade. Após estudar na 
Universidade de Lovaina, fundada em 1425 e conhecida como primeira universidade católica, passa a se dedicar 
as missões evangelizadoras, a pedido do imperador Carlos V.  Gante embarca para América e encontra incentivo 
e companheirismo em Vasco de Quiroga, primeiro bispo de Michoacán. Juntos começam traçar os primeiros 
métodos evangelizadores, dos quais foram base de estudos para muitos missioneiros. 
5 Montfort Associação Cultural. “documentos da Igreja.Concílios.” Dísponível 
em:http://www.montfort.org.br/bra/documentos/concilios/trento/#sessao25.  Acesso em: 13/05/2020.  

http://www.montfort.org.br/bra/documentos/concilios/trento/#sessao25
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   Seguindo as novas recomendações do concílio tridentino, Pedro Gante e seus alunos, 

demostravam grande respeito as causas reformadoras da igreja católica. Assim como, 

dedicavam-se as causas missionárias do Rei Carlos V. Segundo os códices franciscanos,6 o frei 

Pedro Gante escrevia ao Rei e ao conselho das índias, pedindo auxílio e informando sobre os 

acontecimentos no Novo Mundo, prestando serviços de altíssima confiança. Durante o período 

de 1548 e 1551 a vaga de Bispo da Arquidiocese do México ficou vaga, sendo oferecida ao 

próprio Pedro Gante, que negou o cargo e passou ao seu amigo Vasco de Quiroga. Desta forma, 

Gante permaneceu como educador e evangelizador no Novo Mundo.7 

(...) fray Pedro de Gante, varón de singular piedad y devoción, el cual 
les enseñaba todas las artes, pues ninguna le era desconocida. Era 
tanta su modestia y moderación, que habiéndole sido ofrecido el 
arzobispado de México, por el emperador Carlos V, de santa 
memoria, se negó a aceptarlo. De lo cual yo puedo ciertamente ser 
testigo, puesto que yo mismo escribí, en su nombre, muchas cartas de 
respuesta, y vi las cartas del emperador llenas de benevolencia y de 
afecto [Rhetorica christiana, p. 222]. 

 Diego Valadés recebeu a ordenação sacramental em 1555 ao completar 22 anos. Assim 

como seu mestre, dedicou-se longos anos de sua vida a educação cristã dos nativos.  Trabalhou 

como professor no colégio de Santa Cruz de Tlaltelolco e foi guardião do convento de Tlaxcala. 

Entre todas as suas atividades pedagógicas, ainda realizava missões no interior do México. A 

sua habilidade com a língua náhuatl e o conhecimento da região, era um fator decisivo para o 

                                                             
6“CARTA DE FRAY PEDRO DE GANTE AL EMPERADOR. S. O. G. M.—Por otras cartas he escrito á V. M. 
acerca de las cosas deste su nuevo mundo. Lo que agora se me ofrece es que ha xxv años que estoy en estas partes, 
en servicio de Dios y de V. M. en este hábito de nuestro padre S. Francisco con estos naturales, que los tengo á 
todos por mis hijos, y así ellos me tienen por padre. Y hago saber á V. M. que en todo este tiempo no he estado 
tan triste como el día de hoy, á causa que fué Dios Nuestro Señor servido de llevar á su gloria al nuestro 
bienaventurado padre, pastor y perlado, nuestro Fr. Juan Zumárraga, el cual era verdadero padre destos 
naturales, á los cuales amparaba y recogía debajo de sus alas. Fué siempre mi compañero en trabajos con ellos, 
y su absencia me haee mucha falta. El trabajó como verdadero padre en el servicio de Dios y de V. M. en la 
conversión y dotrina destos naturales, así en lo espiritual como en lo temporal, dándoles limosnas é imprimiendo 
Dotrinas é obras á su costa, para instruirlos en lo necesario; y á causa de tantas limosnas y obras pías, así para 
casar huérfanas, como en sustentar viudas y hacer enfermerías entre los Religiosos como entre los naturales, 
dando y sustentando para ello lo necesario, quedó debiendo suma de pesos de oro á un mayordomo suyo que se 
dice Martín de Aranguren. A V. M. pido y suplico que en el vacante desta Iglesia se le haga la limosna al dicho 
para que sea pagado, y el ánima que tanto é con tan grandes trabajos ha procurado el servicio de Dios y de V. 
M. en  mandar que los pueblos se vean si están justa ó injustamente tasados, y que las tasas que dicen: mandamos 
á los indios de tal y tal pueblo que den á fulano tal y tal cosa, y más todo lo que fuere menester para su casa, de 
todo  se quite la tal pausa, porque es un abismo sin suelo(...).” MENDIETA, Gerónimo e Icazbalceta, Joaquim 
García. Códice Mendieta: documentos franciscanos, siglos XVI y XVII. Imprensa de Francisco Diaz de Leon: 
México, 1892.  p.195 
7 ROMERO, Ignacio Osorio. Floresta de gramática, poética y retórica em Nueva España (1521-1767). México: 

Universidad Nacional Autónoma de México,1980. passim. 
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sucesso da missão, por isso, orientou muitos missionários em suas aproximações dos índios 

ainda não evangelizados. 8.  

 Apesar de seu grande amor pelos índios, Valadés deixa a Nova Espanha e viaja para 

Europa pela primeira vez em 1571. Ao chegar em Sevilla, o frei acreditava que iria ocupar o 

cargo de procurador geral da província frente as instâncias superiores da ordem. Porém, seu 

encontro com o Frey Jerónimo de Mendieta e Frey Miguel de Navarro, a princípio tratava-se 

de outros interesses, como a impressão do livro Itinerarium Catholicum, de Juan de Focher9. 

Tal obra, foi concluída por Diego Valadés, alguns anos depois da morte de Focher. 10 

Nesse mesmo ano, Valadés é enviado a Paris para se encontrar com o general da ordem 

franciscana Cristóbal Cheffontaine. O interesse do general era atualizar as suas informações 

sobre os recentes acontecimentos nas índias. Assim, Valadés demonstrou toda a sua experiência 

em relação aos assuntos do Novo Mundo. Mandado a Roma, foi eleito em uma votação por 

unanimidade como capitão general dos franciscanos, permanecendo em seu cargo por quatro 

anos, período do qual, terminou de escrever e publicou a sua obra Retórica Cristiana, publicada 

em 1579 na Itália  Perusa/Perugia. Sua última obra escrita em 1581 foi aserciones católicas 

contra los principales errones de los herejes, mas nunca chegou a ser publicada permanecendo 

o original na biblioteca do Vaticano.11

                                                             
8 ROMERO, Ignacio Osorio. Floresta de gramática, poética y retórica em Nueva España (1521-1767). México: 
Universidad Nacional Autónoma de México,1980. passim. 
9 ROMERO, Ignacio Osorio. Floresta de gramática, poética y retórica em Nueva España (1521-1767). México: 

Universidad Nacional Autónoma de México,1980. passim. 
10 ROMERO, Ignacio Osorio. Floresta de gramática, poética y retórica em Nueva España (1521-1767). México: 

Universidad Nacional Autónoma de México,1980. passim. 
11 ROMERO, Ignacio Osorio. Floresta de gramática, poética y retórica em Nueva España (1521-1767). México: 

Universidad Nacional Autónoma de México,1980. passim. 
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                                                                    CAPÍTULO 1:  
 

A transição do medieval para modernidade: entre o rigorismo moral e o probabilismo. 

 
É difícil traçar os limites entre o fim da cultura medieval para o início da modernidade. 

historicamente o período medieval é datado até a queda de Constantinopla em 1453. Um 

período de longa duração que levantaram grandes debates historiográficos referente a sua 

cronologia. Contudo, não nos é pertinente entrar em tais referências no momento, mas, seguir 

a nossa investigação procurando pelas imbricações e possíveis rupturas com o período 

medieval.   

A historiografia tradicional marcou o período histórico da modernidade entre os séculos 

XV, meados do final do Renascimento, até a atualidade. O conceito de modernidade aparece 

em oposição direta em relação ao período medieval, considerado atrasado e obscuro. Assim 

como o feudalismo, considerado um sistema econômico, de uma sociedade com relações de 

poder hierárquicas, entre senhores e vassalos. A modernidade começa com o desafio do 

descobrimento das Américas, o declínio do sistema econômico feudal e com o processo de 

secularização, deixando para trás toda as trevas e ressurgindo da luz com uma nova sociedade.  

No entanto, não seguiremos por esta narrativa, mas buscamos por diferentes tendências 

historiográficas.  Entendemos que processo de secularização e codificação, apenas se concluirá 

após os acontecimentos revolucionários do século XVIII. Até então, o velho e o novo mundo, 

ainda vivem através das interseções entre o pessoal e o social, entre o público e o privado e, 

sobretudo, entre a moral e a lei. 

 

1. Humanismo do Renascimento: alguns apontamentos conceituais.  

 
O Humanismo do Renascimento surge na transição entre a idade média e a idade 

moderna, como uma corrente de pensamento do período renascentista, totalmente imbricados, 

ambos marcam profundas mudanças no século XVI, principalmente no âmbito cultural.12 O 

termo histórico, surgiu no século XIX, quando historiadores conceituavam um movimento 

aparentemente inovador. Segundo os dicionários etimológicos, o termo humanismo vem do 

                                                             
12 GARCÍA MONTERDE, Juan Carlos. Peculiaridades del pensamiento Humanista en la escolástica iusnaturalista 
salmantina.  Azafea revista de filosofia, n.8, p.211-246, 2006.  p.12 
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latim humanitas e significa “educação adequada a uma pessoa de cultura”13, e, supostamente, 

humus “terra”, referenciando a seres da terra em oposição aos seres divinos.14    

Segundo os primeiros humanistas do século XIV, a razão não era proveniente de Deus 

e não tinha nenhuma relação com a fé, apenas a partir da natureza e de seus fenômenos seriam 

capazes de atingirem ao verdadeiro conhecimento. Partindo das discussões dos intelectuais 

humanistas, como Francisco Petrarca, Erasmo de Róterdam, Luis Vives, Tomás Moro, Michel 

De Montaigne, a historiografia tradicional, apontava para tais humanistas, como opositores da 

escolástica, considerada estacionada nos conceitos medievais e inibidora dos avanços 

científicos.15 A principal característica, nesse sentido historiográfico, era atribuir liberdade 

intelectual ao homem, separando o mundo material do espiritual. 16 

Os paradigmas medievais eram atacados de diferentes lados, do âmbito político, como 

por exemplo, nas teorias de Maquiavel17, na crise econômica e, sobretudo, na revolução 

científica. Essa última, nos rende o debate da evidência empírica, da busca pela verdade.  

Quando Copérnico impõem um novo paradigma científico rompendo com a tradição 

aristotélica-ptolomaica, a terra deixa de ser o centro do universo, abandonando desta forma, a 

concepção de conhecimento aristotélico. Essa nova maneira de explicar o mundo, desequilibrou 

toda ideia de hierarquia medieval e atraiu uma lógica mecânica na busca pela verdade. 18  

Apesar de não acreditarmos que o termo Humanismo é capaz de explicar todas as suas 

atribuições no Renascimento, epistemologicamente, o termo sofreu algumas adaptações. Na 

Itália, por exemplo, o termo humanismo explicaria toda criação latina de Petrarca a Pietro 

Bembo. No âmbito mais filosófico, representaria o rompimento com os dogmas religiosos e 

com a revelação, os homens se tornariam seres puramente biológicos. Por outro lado, o termo 

                                                             
13 Dicionário origem da palavra in:  https://origemdapalavra.com.br. Acesso em: 20/11/2019 
14AMBROSIO, Renato. Política e Retórica no Humanismo florentino entre os séculos XVI e XV: Em torno do 
Humanismo Cívico. 2014. (tese de Doutorado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, 2014. 
15GARIBAY, Guillermo José Mañon. Luis de Molina y el Humanismo Jurídico de la Escuela de Salamanca. 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revistas Mexicana de Historia del Derecho, XXXVIII,  p127-160. 
jul-dic. p. 129 
16 VASOLI, Cesari. “The Renaissance Concept of Philosophy.” In: SCHMITT, C. B., SKINNER, Q. (Eds.), The 

Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. p.68 
17 Maquiavel separa o princípio moral e individual do campo da Política. O príncipe, a partir da configuração do 
estado moderno, está mais relacionado com as questões do externo, das representações, sem a responsabilidade 
com o vínculo pessoal. In: RUIZ, Rafael: Alienação e Intolerância: um diagnóstico sobre os tempos modernos. 
São Paulo: Cultor de Livros, 2018. p.37 
18 GARIBAY, Guillermo José Mañon. Luis de Molina y el Humanismo Jurídico de la Escuela de Salamanca. 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revistas Mexicana de Historia del Derecho, XXXVIII, p.127-160. 
jul-dic.   p. 132. 

https://origemdapalavra.com.br/
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reforçou a noção cíclica do Renascimento, de retorno aos estudos clássicos.19 Essa última 

definição, talvez seja a mais ampla e com maiores possibilidades de conexão com outros 

setores, como a escolástica, considerada anti-humanista. Ora, sabemos o quanto a historiografia 

discutiu o termo a partir de uma dicotomia entre os escolásticos e os humanistas, forçosamente 

impondo uma tendência de ruptura com os medievais. 20 

Essa leitura começa a se transformar a partir do século XX com novos estudos, 

apontando para uma escolástica que desde o século XIV lucrava com os avanços metodológicos 

e linguísticos dos humanistas, portanto, o abismo entre esses dois pensamentos eram mais 

estreitos do que a historiografia do século XIX apresentava.21 Tal confusão conceitual em 

relação ao humanismo começou a se dissipar a partir do trabalho de P.O Kristeller (1905-

1999).22 Segundo o pesquisador, os humanistas não eram filósofos, mas homens das letras, 

enraizados na retórica medieval e estudiosos das literaturas clássicas.23  “O. Kristeller diz-nos 

não ter sido capaz de descobrir na literatura humanista uma doutrina filosófica comum, excepto 

uma crença no valor do homem e das humanidades e no renascimento do saber antigo.”24 

Nesse sentido, o humanismo carrega uma nova definição, partindo da ideia de um 

homem divinizado, justamente, o oposto das primeiras definições apresentadas aqui. Apesar da 

filosofia Aristotélica, estar presente verticalmente na doutrina católica, as sedutoras teorias 

estoicas, serão as responsáveis por conectar o homem com a sua própria natureza. Ou seja, o 

homem antropocêntrico ligado à sua essência divina.25 “O humanismo estoico, que enfatiza a 

dignidade superior de cada ser humano, que mais tarde inspiraria os moralistas do cristianismo 

e, sobretudo, desempenharia um papel muito importante na filosofia moral e até jurídica 

moderna.”26 

                                                             
19 GARIBAY, Guillermo José Mañon. Luis de Molina y el Humanismo Jurídico de la Escuela de Salamanca. 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revistas Mexicana de Historia del Derecho, XXXVIII, p127-160. 
jul-dic.  Passim.  
20 HANKINS, J. (Ed.) The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007. p.35 
21 VASOLI, Cesari. “The Renaissance Concept of Philosophy.” In: SCHMITT, C. B., SKINNER, Q. (Eds.), The 
Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. p.68 
22 HANKINS, J. (Ed.) The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007. p. 30 
23HANKINS, J. Humanism, scholasticism, and Renaissance philosophy (Ed.) The Cambridge Companion to 
Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  p. 34 
24 VILA-CHÃ, J. J. “Renascimento, Humanismo e Filosofia: Considerações sobre alguns Temas e Figuras.” In: 

Revista Portuguesa de Filosofia, t. 58, fasc. 4 (2002). p.743 
25 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes,2005. p. 458-459 
26 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes,2005. p. 68 
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A partir da citação de Michel Villey, percebemos a forte influência da corrente 

humanista e das suas fontes greco-romanas, na formação do meio cultural do século XVI.27 Ao 

contrário dos Averroistas, cuja teoria da dupla verdade, separava a ciência da religião, os 

escolásticos passaram a  seguir a concepção filosófica tomista, da qual os avanços da ciência 

não poderiam contradizer a verdade bíblica.28A filosofia ciceroniana do humanismo se 

enquadrou nos limites da teologia católica, simultaneamente com a persistência do pensamento 

aristotélico.29  A originalidade do humanismo escolástico, está justamente, na fusão entre a 

teoria tomista medieval e os textos da antiguidade no  período renascentista. Esse, foi sem 

dúvida, o dispositivo que levou a Espanha aceitar o humanismo. 30 

2.  O Humanismo da Península Ibérica no final do Renascimento  

 
O pensamento humanístico ganhou notoriedade peninsular a partir dos estudos clássicos 

e teológicos nas universidades castelhanas. A universidade de Salamanca,31 principal centro de 

estudos no século XVI, ficou conhecida como berço dos humanistas espanhóis, como Francisco 

de Vitoria (1483-1546), Domingo Soto (1494-1560), Luís de Molina (1527-1580), entre outros. 

Tais Doutores e Teólogos geraram grandes contribuições nos campos filosóficos-jurídico e 

teológico, ao desenvolverem novos métodos pedagógicos, reformas teológicas e comentários 

jurídicos, dos quais permaneceriam presentes na cultura da primeira modernidade (XVI-

XVIII)32. As questões levantadas entre esses intelectuais, eram uma necessidade do 

renascentista que se encontrava atrelada a uma série de mudanças sociais.33 

                                                             
27 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes,2005. p. 440 
28 GARIBAY, Guillermo José Mañon. Luis de Molina y el Humanismo Jurídico de la Escuela de Salamanca. 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revistas Mexicana de Historia del Derecho, XXXVIII, p127-160. 
jul-dic.  p. 131 
29 GARCÍA MONTERDE, Juan Carlos. Peculiaridades del pensamiento Humanista en la escolástica iusnaturalista 
salmantina.  Azafea revista de filosofia, n.8, p.211-246, 2006. passim  
30 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes,2005. p. 457 
31 “Em relação aos estudos superiores, a hegemonia é da grande universidade espanhola de Salamanca. Há outras 

universidades vivas, na própria Espanha, em Portugal, na França, na Bélgica (Louvain) e um bom centro de estudos 
em Roma. Mas a capital cultural situa-se em Salamanca(...)” In”: VILLEY, Michel. A formação do pensamento 

jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes,2005. p.367.  
32 A primeira modernidade Ibérica está aproximadamente entre os séculos XVI – XVIII. A Coroa de Castela 
marcou a dinâmica do seu império, ao coincidir a fé católica e a perfeição moral, com as condutas sociais. Este 
contexto os atos internos, ou seja, as intenções, não se separavam dos atos externos. “Toda primeira modernidade 

do mundo ibérico imbuída do sentido escatológico cristão que confere maior importância ao ato interno (vontade, 
consciência, intenção) do que ao externo (a simples exteriorização do ato).” RUIZ, Rafael. Direito Canônico e 
teologia Moral: em torno a uma outra historiografia para a história da América. p. 5 
33 GARIBAY, Guillermo José Mañon. Luis de Molina y el Humanismo Jurídico de la Escuela de Salamanca. 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revistas Mexicana de Historia del Derecho, XXXVIII, p127-160. 
jul-dic. p. 131 



21 
 

O humanismo proveniente do contexto espanhol do século XVI, segue por diferentes 

interpretações das tradicionais leituras da doutrina humanista. Para entendermos melhor tais 

desvios, precisamos buscar a origem histórica-filológica da qual construiu o pensamento do 

“humanismo jurídico”34. Os ideais humanistas interferiram na organização pedagógica, 

teológica e jurídica do século XVI. Essa última, por exemplo, seguia o método tradicional 

conhecido pela historiografia de Bartolismo jurídico ou mos italicus, respondiam as leis fixadas 

em uma ordem escrita ratio scripto, de submissão dos homens, baseada na jurisprudência de 

autoridade. Os doutores incentivados pelo impulso humanistas, reorganizam a lógica do Direito 

Romano, baseado nos textos justinianos, que não atendiam mais as necessidades da ciência 

jurídica. Deste modo, surgiu a corrente mos gallicus35 ou humanismo jurídico, historicizando o 

direito romano e atribuindo a uma nova jurisprudência racional.  36  

Segundo Carpintero antes da consolidação dessa nova ordem jurídica, que estará 

firmada quase dois séculos à frente, os homens cultivaram a hermenêutica filológica. 

Descobrindo, deste modo, uma nova ratio, na qual amparada nas fontes greco-romana e, em 

uma visão cosmológica, buscavam pelo justo e o conveniente em cada caso.37 Anzoátegui, 

assim como Carpintero, chamaram este modelo de “Humanismo Racionalista”, influenciado 

pelo iusnaturalismo38, buscavam por soluções no emaranhado jurídico do século XVI. As 

disparidades do período, exigiam um exercício intelectual complexo, que antes de chegar nos 

casos judiciais, era preciso uma discussão anterior, no âmbito individual. Neste ponto os 

teólogos exerceram um papel fundamental, ao fundarem as bases teológicas segundo Tomás de 

Aquino, atribuindo responsabilidade das condutas à reta razão.39  

                                                             
34 CARPINTERO, Francisco, Justicia y ley natural: Tomás de Aquino, y los otros escolásticos. Madrid: 
Universidad Complutense Facultad de Derecho, servicio de publicaciones, Madrid, 2004. 
35 CARPINTERO, Francisco, Justicia y ley natural: Tomás de Aquino, y los otros escolásticos. Madrid: 
Universidad Complutense Facultad de Derecho, servicio de publicaciones, 2004. 
36  “Graciano engloba o direito romano na sua totalidade enquanto conforme a lei de Deus e às normas da igreja e 
lança os alicerces para a edificação do direito romano-canônico comum (...) o direito canônico nasce revestido de 
direito romano ou, melhor dizendo, tendo o direito romano como esqueleto, nos seus princípios, na sua lógica 
interna, nas soluções  relativas aos grandes temas; é o direito romano-cristão do oriente que é feito justamente pela 
Roma pontifícia junto com as insígnias e as prerrogativas da autoridade imperial reivindicadas pelo papado 
gregoriano e ao poder coativo já teorizado por Anselmo de Lucca.” In:  PRODI, Paolo. Uma história da justiça. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005.p. 65 
37 CARPINTERO, Francisco, Justicia y ley natural: Tomás de Aquino, y los otros escolásticos. Madrid:  
Universidad Complutense Facultad de Derecho, servicio de publicaciones, 2004. p.78 
38 ANZOÁTEGUI, Tau Vítor. Humanismo Jurídico em el Mundo Hispánico? A propósito de unas reflexiones de 
Helmut Coing. Max Planck Institute for European legal History, 2016. Disponível em:  
https://www.jstor.org/stable/j.ctuqu0h6 
39 GARIBAY, Guillermo José Mañon. Luis de Molina y el Humanismo Jurídico de la Escuela de Salamanca. 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revistas Mexicana de Historia del Derecho, XXXVIII, p127-160. 
jul-dic. p. 131 

https://www.jstor.org/stable/j.ctuqu0h6
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Foi destinado aos doutores e teólogos das universidades espanholas, a responsabilidade 

de encontrarem dispositivos retóricos e teológicos, para tais circunstâncias do início da 

modernidade. Nesse sentido, o campo político e ético40se entrelaçam, ao tentarem encontrar 

através da teologia moral, do direito e da linguagem clássica, os valores contingentes dos 

homens, aqueles, particulares, contidos nas discussões sobre o “ser bom” e o justo. Segundo 

Aristóteles, antes das qualidades políticas e públicas, o indivíduo precisava desenvolver uma 

“sabedoria prática”41, da qual, partem das qualidades internas, própria do indivíduo. Isso estará 

presente no método evangelizador no Novo Mundo, ao estimularem nos nativos o hábito das 

práticas virtuosas, como meio de reformular as condutas sociais, como veremos nos próximos 

capítulos.  

  Seguindo nessa lógica, a teologia moral do final do renascimento, passa por uma 

reformulação, estimulada pelas provocações luteranas e guiadas pela reforma católica. Tais 

reformas, não significaram uma ruptura com os medievais, mas, um ponto de virada, 

fundamentada no surgimento da dúvida. A teologia medieval não concedia espaço aos 

questionamentos céticos; a integridade moral, era a única garantia da redenção dos pecados. 

Duvidar da hegemonia deste conhecimento era arriscar a própria nobreza dos seus atos. As 

dúvidas, as incertezas e as faltas de garantias em relação a justiça, levaram aos homens do final 

do Renascimento, buscarem por soluções diferentes das sistematizadas na teologia medieval. 

Mesmo assim, muitas delas continuaram inseridas e mescladas entre as ordens religiosas do 

século XVI. A mudança aparente, está na anexação dos textos clássicos, na abertura ao 

pensamento cético e na possibilidade de um cenário diversificado; portanto, a marca do início 

da modernidade estava muito mais na pluralidade e não nas possíveis rupturas com o mundo 

medieval.42  

Algumas categorias e conceitos são importantes ao falarmos do Humanismo na 

Península Ibérica e de todas essas reformulações teológicas, tais como livre-arbítrio, lei, justiça, 

opinião, consciência e argumento. Todos esses termos estarão presentes ao longo desta 

dissertação, como conceitos da própria fonte ou como categorias do conhecimento,43 pois fazem 

                                                             
40 RUIZ, Rafael. Alienação e Intolerância: um diagnóstico sobre os tempos modernos. São Paulo: Cultor de Livros, 
2018. p. 30 
41 RUIZ, Rafael. Alienação e Intolerância: um diagnóstico sobre os tempos modernos. São Paulo: Cultor de Livros, 
2018p. 32 
42 GARIBAY, Guillermo José Mañon. Luis de Molina y el Humanismo Jurídico de la Escuela de Salamanca. 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revistas Mexicana de Historia del Derecho, XXXVIII,p.127-160, 
jul-dic.   
43“O historiador serve-se de conceitos formados e definidos posteriormente, isto é, de categorias científicas que 
são empregadas sem que sua existência nas fontes possa ser provada. (...) Trata-se, então, de conceitos ligados às 
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parte do que entendemos como mundo Ibérico da primeira modernidade. O mundo moderno 

pretendia, atribuir autonomia de escolha ao indivíduo através do seu livre-arbítrio, buscando o 

justo a partir de uma pluralidade de opiniões, através de uma lógica argumentativa. Para 

começarmos entender, precisamos partir do ponto chave do humanismo no mundo Ibérico, ou 

seja, o homem e a sua natureza; buscando o justo através de suas questões intrínsecas, abrindo 

espaço para a lei natural, para o cosmo, e as artes do conhecimento prático. 

A ‘lei natural’ estóica, que é a razão universal que reina sobre o mundo e sobre 

a história, ou a parte dessa razão que está disseminada na consciência de cada 
homem, só tem alcance moral(...) Cícero tomará  a doutrina de seu De Officiis, 
praticaram a casuística e elaboraram listas de deveres mais concretos e mais 
acessíveis: dever de respeitar em cada homem, mesmo que escravo, a razão, a 
humanidade; de sinceridade; de respeito a palavra empenhada; de respeito aos 
deuses; de piedade nas relações familiares. Todavia, tudo isso se refere muito 
mais às disposições interiores que às atividades exteriores.44 

Apoiando-se na lei natural45 de ordem divina, da qual, por natureza todo homem tem o 

que é seu por direto, assim como o direito à vida, o dever – conforme afirma Cícero na citação 

acima – é algo intrínseco por natureza, antes da lei, os homens possuem disposições internas, 

para exercer o bem ou o mal possível46. A justiça no século XVI parte desta lei natural revelada 

por Deus, para além das vontades dos homens e, das quais, pela observação da natureza somos 

capazes de nos conectar com as essências das coisas, conforme realmente são. Contribuindo 

com essa lógica de base estoica, a justiça será entendida no sentido aristotélico como uma 

virtude. Segundo o filósofo, a justiça é uma disposição de caráter, inclinando os homens a 

realizar e a desejar o justo tò díkaion, portanto, a justiça se torna uma virtude, quando essa se 

aplica em relação ao outro. O justo, nunca está sozinho, mas sempre em relação a alguém ou 

alguma coisa47. Desta forma, por natureza “a justiça é vontade constante e perpétua de dar a 

cada um o que é seu”48  

                                                             
fontes e às categorias científicas do conhecimento, que é preciso distinguir, e que podem estar associados entre 
sei, mas não o estão necessariamente. Muitas vezes um mesmo termo designa o conceito e a categoria histórica 
(...)” In: KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuições à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2012. p. 307.   
44 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes,2005. p. 68 
45 “Existe uma lei natural, eterna, imutável, promulgada pelo criador do mundo.  Tal lei está presente em todos, 
podendo ser encontrada por todos, desde que sigam as evidências da boa razão (recta ratio), ou seja, da razão do 
homem que respeita os seus ímpetos naturais (homo honestus, qui honeste vivit [que vive honestamente])”. in: 
HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milénio. Coimbra: Almedina, 
2012. p. 304 
46 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes,2005. p. 68 
47 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Trad: Torrieri Guimarães. 6 ed. São Paulo: MartinClaret, 2012. p. 96 
48 HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milénio. Coimbra: Almedina, 2012. 
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É devido a Deus que se realize nas coisas aquilo que a sua sapiência e vontade 
estabeleceu e que a sua bondade manifesta ... E devido a cada coisa criada que 
se lhe atribua o que lhe foi ordenado [...] e, assim, Deus faz justiça quando dá 
a cada um o seu49 

Seguindo a ética aristotélica, no âmbito teológico e/ou jurídico, as disposições dos 

homens ao obedecer a uma regra, são inerentes a sua natura e costume. Ora, mesmo com ações 

impositivas, a lei como categoria deste período, se desvia da premissa maquiavélica, da qual a 

moral não se relaciona com o campo político e jurídico. Seguindo a lógica greco-romana a lei 

parte  das necessidades pessoais para as sociais,50 “à lei é razão suprema que está gravada em 

nossa natureza, que nos prescreve o que deve ser feito e proíbe o que é proibido fazer, essa 

mesma razão solidamente estabelecida no espírito humano e elaborada  se faz à lei.”51Nesse 

sentido, no mundo ibérico, do qual entendemos como sendo toda a extensão da América 

hispânica,   aderiu ao racionalismo ético, Todas essas fontes clássicas, conceitos e categorias,  

inspiraram aos humanistas ibéricos a escolherem por seguir uma ordem casuística, fundando as 

bases do pensamento teológico moral moderno, do qual será o ponto  inaugurador da 

evangelização no Novo Mundo, ordenando os meios catequéticos-pedagógicos, às condutas, o 

sacramento confessional e até mesmo as normas.  

3. O justo em Diego Valadés  

 
Diego Valadés em sua obra Retórica Cristiana, ao tratar da virtude da justiça em relação 

aos indivíduos, no âmbito da evangelização na América, argumenta: “Así, la justicia es el 

instrumento com que el justo obra justamente; la injusticia, el instrumento con que se obra 

injustamente.”52 Segundo o frei franciscano, garantir as liberdades para se atingir o justo era 

fundamental, pois a justiça era própria do livre-arbítrio. De tal maneira, que a qualidade de ser 

justo passa pela decisão individual, portanto, podendo se guiar pela retidão ou não. Ou seja, o 

indivíduo que não operava justamente, cometia injustiças, pois o exercício e o hábito das 

virtudes morais, não guiavam o seu livre-arbítrio ao ato reto.  “Así pues, la virtud no es un 

movimiento del alma o un afecto, sino una cualidad o hábito. Lo que se debe pensar también 
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de la gracia, ya que ésta algunas veces también se llama virtud. Aunque ningún mérito se da en 

el hombre sin el libre”53 

Apesar de utilizar o pensamento aristotélico, Valadés não deixa de nos apresentar as 

suas fortes tendências agostinianas. O justo é sempre em relação ao universo, em relação ao 

outro, mas, as intenções partem do individual.  Observamos em Diego Valdés um agostiniano 

com inclinações a Aristóteles e Tomás de Aquino. Em sua obra, a razão tem o papel de 

administradora do intelecto, na qual preenchidas de “boas” informações serão capazes de 

manifestar através da vontade humana bons atos.  

Precisamos ponderar que a obra valadesiana, trata da evangelização, mas, além disso, 

pretendia apresentar um mundo antagônico. Normalmente entendemos a lei, a justiça, a moral, 

o direito, como categorias separadas, mas nessas circunstâncias, elas estavam imbricadas e se 

apoiando na lei natural. Estava inerente, nesta perspectiva humanista, que o homem só realizaria 

em ato o que antes era formulado e aceito internamente. Portanto, a Retórica Cristiana, 

compenetrada nesta conjuntura subjetiva do homem, pretendia mover os sentimos internos, para 

formar um intelecto justo.54 Desta forma, instruindo aos homens a se relacionarem com o 

universo o mais virtuosamente possível.  

Los sentimientos se hallan naturalmente en todos los hombres; pues si surgen 
de acuerdo con la razón, son virtudes; si en forma irracional, son vicios. 
Quintiliano dice que el espíritu y el alma del discurso radica en el arte de 
conmover los sentimientos. Y aunque Aristóteles juzgaba que los sentimientos 
deben excluirse de los juicios, porque no es conveniente alejar al juez de la 
verdad por medio de la misericordia o de la ira o de cosas semejantes, sin 
embargo, su opinión no es tan aprobada que, por ello, se haya olvidado la 
práctica de conmover los ánimos55  
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4. A escolástica de segunda geração e Cícero 

 
Os escolásticos da segunda geração representados, principalmente, pelos teólogos pós-

tridentinos da península Ibérica, concentravam-se na universidade de Salamanca e, em grande 

parte, pela ordem dos jesuítas. As certezas morais passaram a ser questionadas e a teologia 

tradicional começou abrir espaço para novas correntes de pensamento. Foi a partir dos 

comentários do Frei dominicano Bartolomé de Medina (1527-1581), sobre a Summa 

Theologiae de Tomás de Aquino, que entra em cena a discussão sobre o provável. Segundo 

Medina, podíamos seguir moralmente uma opinião provável, sem medo de pecar, pois baseada 

em bons argumentas e na razão, não se trataria de um erro, mas de uma solução plausível.56 

Medina se pergunta: “Somos obrigados a seguir uma opinião mais provável, abandonando a 

provável, ou é suficiente que sigamos uma opinião (apenas ou menos) provável?”57. Desta 

forma, o frei dominicano encerra com o rigorismo do sistema moral tuciorista58 dos medievais; 

abrindo caminho para o probabilismo moral, como ficará conhecido tempos à frente.   

Medina fundou as bases para um novo sistema moral, a partir das indagações sobre a 

incerteza da consciência.59De certa forma, o avanço do luteranismo, estimulou tais debates, pois 

negavam o livre-arbítrio e a capacidade do homem de encontrar por soluções justas a partir da 

razão.60 Ao aderirem as fontes tomistas, a escolástica aproximou-se do direito natural, 

restaurando a inteligência dos homens. A Companhia de Jesus, fundada em 1534 pelo Santo 

Inácio de Loyola, popular ordem dos jesuítas, são famosos por reconhecerem as afirmações de 

Bartolomé de Medina, e mais, por inaugurarem o “renascimento literário”, na universidade de 

Salamanca.61   

A transição teológica entre a visão mística para a racionalidade tomista, impôs aos 

teólogos, novos caminhos lógicos, dos quais, estavam fundamentados na técnica. Após o 
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concílio tridentino (1545-1563), e a clara preocupação com a formação dos novos teólogos, os 

jesuítas elaboram o material pedagógico,62 a Ratio Studiorum (1599), para desenvolver as 

disciplinas educacionais, descrever as tarefas dos membros da ordem e para solucionarem as 

questões práticas da moral ou dos casos de consciência. Tal documento, foi revolucionário no 

campo educativo, pois os jesuítas, diferentes de muitos humanistas do Renascimento, 

entenderam os usos da retórica e suas conexões com a ética. O método da Ratio Studiorum 

propôs o retorno as leituras ciceronianas, unindo a linguagem ao raciocínio casuístico.63  

A probabilidade de Cícero que permitia seguir por opiniões prováveis e verossímeis, 
64se conectou com a teologia tomista, das quais permitia-se seguir pela liberdade de consciência. 

Nesse sentindo, o contingente e o ato interno, eram conduzidos pelas virtudes morais, ao ato 

externo, no âmbito universal.  A retórica ciceroniana e a teologia tomista, fortaleciam a filosofia 

de um homem racional, de atos falíveis, pois as verdades estavam na esfera do subjetivo das 

incertezas.  

Seguindo por essa mesmo lógica, porém anterior aos jesuítas, estava Diego Valadés. O 

frei franciscano, alguns anos antes da formulação da Ratio Studiorum, já estava conectado com 

as leituras clássicas e a retórica ciceroniana. Sua obra Retórica Cristiana pretendia ensinar aos 

missionários como evangelizar e como se aproximar dos índios no contexto americano. A 

retórica era um meio de convencer a plateia e mover os sentimentos internos ao ato justo. 

Valadés entendeu a ponte tomista entre o particular e o universal, guiando a razão humana com 

a lógica argumentativa de Cícero. “la función principal de la dialéctica consiste en demostrar 

con un razonamiento probable o verosímil; y la de la retórica, en persuadir”65 

retórica a la que se adquiere por medio del estudio y del arte con ayuda 
de las reglas y preceptos de los hombres doctos; y fueron muchísimos, 
tanto griegos como latinos, los que la trazaron y la transmitieron. Aquí 
debe notarse que fue ideado y descubierto un arte para que las 
acciones naturales alcanzaran el grado de la perfección y solidez. Lo 
cual se ve en todas las cosas. Así como las carentes de arte son rudas 
y se perfeccionan si se les añade algún arte, así, aunque el hombre 
naturalmente es apto para aprender a forjar el oro y la plata, y a 
escribir, pintar, tejer, fabricar, y muchas otras cosas; sin embargo, por 
medio del arte, como se dijo, esas habilidades son consumadas. Por 
eso, la facilidad para hacer o conocer bien albardo guna cosa se llama 
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arte; por lo cual ocurrió que, habiendo en nosotros muchas 
operaciones, y diversas entre sí, que no podíamos ejercer bien, se 
descubrieron muchas artes para este66 

Obviamente, que entre os jesuítas e os franciscanos existiam diferenças de natureza 

teológica. Esses últimos eram voltados a filosofia agostiniana e seguiam a tradicional teologia 

de Pedro Lombardo, mesmo assim, não se tratava de jansenistas rigorosos, cuja teologia seguia 

princípios rígidos de moralidade e por vezes negavam o livre-arbítrio. Valadés está em um 

ponto de transição teológico pós-tridentina. A conexão entre as ordens religiosas no século XVI, 

nos parece estar na tendência do uso da tópica argumentativa da retórica clássica, ou seja, uma 

superação da modernidade da visão lógica formal e codificada. 

5.  Reforma Católica e teológica: Pedro Lombardo e Tomas de Aquino.  

 
As reformas católicas foram transformadoras para doutrina cristã. Antes mesmo da 

formulação das teses luteranas, a igreja já questionava a sua teologia sistemática cuja 

modernidade não suportou. A primeira organização sistemática do pensamento católico, surge 

com as Sentenças de Pedro Lombardo (1150), um frei agostiniano cujas principais fontes eram 

os primeiros teólogos da cristandade, como Boecio, Anselmo, Pedro Abelardo e, claro, Santo 

Agostinho.  

O livro de Pedro Lombardo estava divido em quatro partes: “Livro I: Deus, a sua 

essência e os mistérios da Santíssima Trindade em 210 capítulos; Livro II: A criação divina, o 

mundo, os anjos e os homens em 269 capítulos;  Livro III: Cristo, que veio ao mundo para nos 

salvar dos pecados em 164 capítulos; Livro IV: Os sacramentos como forma de alcançar a graça 

divina e os Novicíssimos (morte e lugares do Além) num total de 290 capítulos”.67 Segundo a 

tradição escolástica, as sentenças tornaram-se referência teológica, após a legitimação 

confirmada pelo IV concílio de Ladrão de 1215.68 Entre os seus principais fundamentos estava 

a presente a teoria do coisas (res) e signos (signa)consistia, grosso modo, atingir o conhecimento 

da verdade através da iluminação divina, seguindo as teorias agostinianas, na qual o homem 

têm uma essência divina, que vem da criação de Deus  e de seu puro amor.69 
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“La Sagrada Escritura se dice santa por tres razones: por el Espíritu 

Santo, por su materia y por su efecto. Según Santo Tomás, el efecto 
de la Sagrada Escritura es quíntuple, a saber, enseñar la verdad, refutar 
la falsedad, apartar del mal, inducir al bien y conducir a lo perfecto”44 

A escolástica medieval seguia como referência de estudos teológicos as Sentenças de 

Lombardo. O próprio Tomás de Aquino, estudou Pedro Lombardo e, conforme a tradição, 

escreveu os comentários sobre as Sentenças. Segundo Michel Villey não é possível pensar São 

Tomás de Aquino, sem Pedro Lombardo e Agostinho, apesar das inovações e contribuições 

tomistas, a teológica medieval trouxe a base das discussões sobre a doutrina católica. O desvio 

teológico se deu com as reformas de Lutero que era agostiniano e lombardista, com isto, os 

teólogos católicos buscaram por meios de refutar suas ideias. Nesse sentido, os cruzamentos 

teóricos entre as variadas fontes teológicas caiaram no esquecimento. 70  

No han faltado historiadores de grande autoridad que entre otras 
reflexiones observaron esto: que en el mismo año en el cual el 
desdichado heresiarca Martín Lutero empezó a difundir su ponzoña 
por Alemania, en ese mismo año salió de España fray Martín de 
Valencia, el cual enseñaría a los indios la doctrina cristiana. Y no 
carece esto de razón; porque Martín Lutero comenzó en el año 1517, 
y en el mismo año difundióse la fama de las cosas acaecidas en las 
Indias, las cuales había descubierto Cristóbal Colón por primera vez, 
y por ese mismo tiempo este bienaventurado Martín decidióse en su 
ánimo a tomar la empresa de recorrer esas regiones, lo cual le fue 
negado entonces hasta el año 1524, como ya quedó dicho. Mientras 
tanto, atrajo a sus planes a otros hermanos suyos [de religión] que 
tenían sus mismas aficiones. Y finalmente (disponiéndolo así Dios), 
le fue confiado por el emperador Carlos V, de santa memoria, el 
encargo de cumplir con esta vocación. Por lo cual podemos decir sin 
injusticia alguna que si aquel impío Martín trastornó provincias y 
ciudades enteras con sus perversas doctrinas, a su vez orbes enteros 
fueron reducidos a la fe por aquel otro que también llevaba el nombre 
de Martín; por medio de la práctica de la humildad, de la pobreza y de 
la divina doctrina que todavía reina allí, y que brillará íntegra e 
incontaminada por mucho tiempo. 71 

A Reforma religiosa defendida por Lutero, seguia a tradição católica, buscando o 

disciplinamento moral através de normas universalizantes. A salvação para os protestantes 

estava baseada no comprometimento de fé a Jesus Cristo e a aceitação do Messias como nosso 

salvador.72 Nessa perspectiva protestante, os questionamentos morais e o disciplinamento eram 
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generalizados, manter a ordem nessa sociedade era uma responsabilidade do Estado ou da 

Igreja. 

Os mestres das universidades ibéricas, como já falamos anteriormente, estão justamente 

na contramão desta normatização protestante. Entre o protestantismo luterano e o Renascimento 

Italiano, o cristianismo encontrou na Espanha as bases para continuar a sua tradição ecumênica. 

Portanto, o humanismo Ibérico supera as questões literárias e ganha aspecto ideológico, 

buscando a “verdade” no justo e no argumento provável.  

A teologia tomista transformou o conceito de “verdade”. Agora, as evidencias e as 

provas são questionadas a partir das leituras clássicas, como Cícero e Aristóteles.73 Buscar pela 

verdade, a partir deste ponto, não significa se guiar pela certeza absoluta, pois se no âmbito 

moral a verdade é contingente e está na esfera das particularidades, não é possível atingir 

respostas fixas, mas apenas as prováveis. Então, diferente da teologia dogmática, Aquino busca 

através da argumentação, interpretar o subjetivo particular.  

6. Livre-arbítrio  

 
O livre-arbítrio é uma categoria que permeia as diferentes correntes de pensamento. 

Entre Agostinho e São Tomás de Aquino, existem diferenças sutis ao abordarem cada um dos 

termos. O bispo de Hipona marcou com sua teoria as teologias tradicionais e incentivou as 

reformas luteranas, enquanto, Aquino mudou a ordem do pensamento cristão e reformulou a 

base da doutrina.   

Segundo Santo Agostinho a desobediência dos homens; através do pecado original, os 

levaram a expulsão do paraíso e ao fim de sua liberdade.74 Porém, Deus em sua misericórdia 

concedeu aos homens a oportunidade de exercerem atos livres através do seu livre-arbítrio.  Os 

homens deveriam purificar as suas mentes, para afastar as vicissitudes do livre-arbítrio, pois 

agir reto era estar próximo de Deus, conforme a vontade livre. Lutero ao interpretar Agostinho, 

radicaliza a dependência do homem em relação a Deus, desconstruindo a noção de livre-arbítrio 

e vontade presente no Bispo de Hipona, como faculdade e disposição do homem para buscar a 

verdade.  
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Além das faculdades e disposições, Deus também concedeu aos homens, o desejo de 

buscar a felicidade, isso era unanime entre os dois santos. A vida realmente feliz é aquela 

próxima do justo e da verdade de Deus. A questão era como distinguir entre o justo e o injusto?  

onde estavam essas regras? Segundo Santo Agostinho, elas estavam cravadas na alma humana, 

através da Iluminação Divina, uma verdade imutável; aqui nasce o desencontro com São Tomás 

de Aquino.75 

A crítica de Tomás de Aquino está justamente nessa noção de iluminação de Deus, na 

dependência para se atingir a sabedoria. Para Aquino, os homens possuíam luz natural e 

suficiente para de forma autônoma buscarem a verdade, atingindo o conhecimento por meio do 

intelecto racional. Segundo Tomás de Aquino o livre-arbítrio faz parte das faculdades humanas, 

com raízes na inteligência e na vontade, ou seja, o livre-arbítrio não se separa da razão, mas é 

internamente a sua extensão. O homem é livre e dono de seus atos, e suas faculdades o inclinam 

a buscar a verdade.76 

Después, el hombre es un animal racional mortal, y esto 

según los filósofos; según los teólogos, es una criatura racional hecha 

a imagen y semejanza de Dios y destinada a la dicha eterna. Dice 

Agustín que la imagen de Dios pertenece a la naturaleza del alma, no 

porque sea de aquella sustancia de que es Dios, sino porque por Dios 

fue hecho racional e intelectual; que, en cambio, la semejanza 

pertenece a la obra de la justicia, de acuerdo con aquelle.77 

 

7. Os franciscanos no contexto das Reformas e da conquista da América  

 
Antes de tratarmos dos franciscanos na América e da sua importância para a evangelização 

no Novo Mundo, precisamos abordar os aspectos da reforma franciscana na Espanha, 

principalmente a realizada pelo Fray Francisco Ximénez Cisneros78(1436-1517) em meados do 
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século XV.  Tal reforma pode nos apresentar os antecedentes da influência ciceroniana na obra 

do fray Diego Valadés e das estratégias realizadas pela ordem dos irmãos menores na América. 

8.  A regra observante  

 
Entre os séculos XIV e XVI a partir do humanismo emergente europeu, os franciscanos se 

depararam com uma série de reformas religiosas. Tais reformas, transbordavam para além das 

discussões teológicas da escolástica, penetrando por diferentes setores sociais, sobretudo, das 

ordens religiosas. No que tange os irmãos menores, o eixo condutor da crise monacal, foram os 

questionamentos morais referente a disciplina conventual. Os monges conventuais seguiam a 

disciplina monástica, sem deixar de admitir a propriedade e os bens materiais, algo questionável 

entre os franciscanos, pois a regra embrionária, orientava a abdicação total de tais bens, “alieni 

iuris” 79sem direito próprio, para trilhar uma vida evangélica. 80 

A austeridade dos monges conventuais foi questionada por grupos reformadores dentro da 

própria ordem. Durante este contexto de desequilíbrio que surgiu a denominação dos 

observantes81, contrários as premissas dos monges conventuais e trazendo como proposta o 

retorno ao ideal primitivo da ordem. Segundo os observantes a ordem deveria seguir o 

cumprimento da regra, ainda estabelecida na época de sua fundação pelo próprio frei Francisco 

de Assis no século XIII, ou seja, uma vida apostólica guiada pelo exemplo da vida de Cristo. 

Entre as principais exigências, estavam a oração mental, a dedicação a pobreza, a celebração 

litúrgica, a caridade, a humildade e a obediência à regra. 82 

Todas essas condições podem nos induzir a pensar em um excesso de normatização e 

intolerância dentro da ordem, assim como, em um retrocesso aos moldes rigoristas medievais. 

Todavia, o debate em torno da regra franciscana é muito mais complexo do que a visão 

superficial de uma norma. É a partir do aprofundamento de Giorge Agamben acerca dos 
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conceitos de “regra” e “preceito” que alcançamos novas interpretações. Segundo o autor os dois 

conceitos não são necessariamente análogos para os irmãos descalços.83  

A obrigatoriedade não se encaixa ao conceito da regra observante. Para os irmãos menores 

os preceitos eram apenas três: obediência, castidade e humildade, sendo esses preceitos uma 

regra geral, na qual o cumprimento não se tratava de uma norma rígida, pois a subjetividade do 

próprio preceito não permitia a visualização da forma. Desta maneira, pretendia-se a observação 

dos preceitos, para o cumprimento da regra, mas a impossibilidade de medir tal cumprimento, 

condicionava o julgamento de obediência ou não, para o âmbito individual e pessoal.84  

Na prática os franciscanos criaram um “nuvum vitae genes” [novo gênero de vida] cuja 

forma de viver cria a regra.  “non ex regula fides sumatur, sede x fide quae est regul fiat” [a fé 

não se toma da regra, mas a regra é feita da fé existente]85. As reivindicações levantadas pelos 

irmãos menores, correspondia a forma vitae [forma de vida]86, uma vida guiada pelas sagradas 

escrituras, fora do direito positivo, mas regulada pelas ações humanas a partir das necessidades 

permitidas pela lei Divina. Tais ações, dentro da vida apostólica, poderiam se confundir com as 

normas e os preceitos, mas eram reformulações do comportamento ético-jurídico do início da 

modernidade estabelecida pela ordem dos frades menores.87 Nesse sentido, a observância se 

distanciava das normas singulares, do sistema regulatório e do direito à propriedade, 

considerando as intenções particulares em relação a fé e a regra, articulando uma relação 

pessoal entre o homem e Deus, entre a vida e a fé.  

A premissa franciscana não se associava ao rigorismo moral, apesar da precisão dos hábitos 

externos, como os pés descalços, as vestes, o comportamento exemplar. O hábito substantivado 

de vestimenta se tornava exemplo e complemento adjetivado do hábito da virtude, pois a forma 

externa refletiria o interior de cada pessoa. “É no contexto da vida monástica que o termo 
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habitus [hábito] – que em sua origem significa “modo de agir” e, no estoicismo, se torna 

sinônimo de virtude(...)”88 

É difícil admitir esta leitura descentralizada na ordem dos franciscanos, pois estamos 

acostumados com a corrente nominalista de Duns Escoto e a sua teologia com direcionamentos 

aos códigos normativos e a sua influência ao positivismo, alguns séculos à frente.89 Porém essa 

visão generalizada do pensamento e da escola franciscana é superficial. Apesar de Duns Escoto 

e o nominalismo estarem muito presente na escola franciscana, este não foi o único pensamento 

filosófico dos irmãos menores, outros grupos com novas prioridades surgiram, principalmente, 

durante humanismo do século XVI e das Reformas Católicas.90 Entre esses grupos, estava 

Cisneros e a universidade de Alcalá com suas reformulações irreversíveis para a ordem e para 

o seu pensamento filosófico  

9.  Cisneros e o a fundação de Alcalá  

 
Cisneros Ximenes nasceu em 1436 em Torrelaguna na Espanha, ainda jovem foi estudar 

direito na universidade de Salamanca, onde participou de alguns acontecimentos históricos do 

período, como as primeiras discussões teológicas acerca das reformas religiosas.91 Concluindo 

os seus estudos, embarcou para Roma, permanecendo por lá até 1460. Durante este período 

expandiu os seus estudos de teologia e direito e se ordenou presbítero, recebendo o título de 

advogado consistorial no tribunal eclesiástico. Cisneros ao retornar a Espanha, no período dos 

reis católicos, ainda chegou a ocupar posições de grande prestígio, porém após a morte de sua 

mãe, vivendo uma crise espiritual, abandona os seus cargos e honras para ingressar na ordem 

dos franciscanos, desde então, abdicou do seu verdadeiro nome Gonzales e passou a se chamar 

Frei Francisco Ximenez de Cisneros.92  

Na ordem dos franciscanos não deixaria de exercer o seu ímpeto de liderança e também 

construiria o seu legado. Cisneros sempre esteve mais próximo a filosofia observante, trazendo 
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para ordem um ar de sofisticação, ao demostrar um grupo de religiosos conectado com as letras 

e preocupados com questões pedagógicas. Segundo Roest, as interpretações sobre a ordem dos 

franciscanos, advindas principalmente dos franceses e italianos, estavam carregadas de 

obscurantismos. Para desses dois últimos, o estilo de vida dos irmãos descalços, criavam uma 

lacuna entre a vida acadêmica e as obrigações religiosas, mas esta visão não passava de 

preconceituosa.  

Ao estudar historiadores culturais contemporâneos, Roest concluiu o quanto a ordem 

franciscana no século XVI poderia estar muito mais antenada aos estudos humanísticos, do que 

a velha tradição historiográfica dizia estar. O antagonismo entre humanistas e escolástica, não 

parecia estar firmado, pois ainda no período medieval é possível encontrar teólogos 

franciscanos ressaltando a necessidade de se incluir a sabedoria pagã. Roest afirma que a 

ligação entre os ideais franciscanos e as reformas estoicas dos humanistas estavam afinadas, 

pois para os franciscanos tratava-se de uma nova renovação espiritual na qual anunciava um 

novo tipo de subjetividade individual de visão ética. 93 

Os agostinianos e dominicanos assumiram a liderança ao aderirem aos estudos humanistas, 

enquanto os franciscanos, sucumbiram as ideias clássicas a partir do século XIV. Todavia os 

franciscanos não estavam preocupados com a pureza linguística, estilo ou gramática; apesar de 

levarem o estudo muito a sério, os educadores franciscanos queriam expandir o seu alcance 

populacional. Os frades, longe da perícia literária, queriam atingir ao público de forma verbal, 

para tanto, o aperfeiçoamento nas artes liberais parecia uma solução eficiente. 94 

A estratégia que parecia simples e sem grandes transformações, não agradou todos os 

grupos da ordem. Os nominalistas, por exemplo, foram resistentes as novas tendências 

teológicas, entre os debatedores da questão estavam, Alexandre de Hales, Bonaventura da 

Bagnoregio e Duns Escoto. Todas essas discussões sobre o pensamento teológico, demostra o 

quanto a escolástica estava no auge de suas discussões filosóficas, ou seja, não era o fenômeno 

de declínio, mas de ascensão, marcando a transição entre o medieval e a modernidade.  

 Neste contexto efervescente das discussões entre as ordens religiosas que surge  

Cisceros com a reforma franciscana e a fundação da Universidade de Alcalá. A Universidade 

Complutense foi fundada em 1499, inspirada nos modelos da Studium General, presentes em 

outras Universidades, como Valladolid e Salamanca. Cisneros fundou cátedras para o estudo 
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de direito civil, canónico e da teologia. Segundo as Constituciones de Alcalá, todos os estudantes, 

independente da disciplina, precisavam iniciar os estudos pelas artes liberais. Tal prerrogativa 

marca Alcalá entre as universidades humanistas e dedicadas a formação a partir da nova 

teologia, da qual seguia as teses de Tomás de Aquino. 

A Universidade de Alcalá recebeu estudiosos de diferentes lugares e denominações 

religiosas, entre elas, os dominicanos e os jesuítas. O famoso jesuíta Inácio de Loyola estudou 

teologia em Alcalá, aproximadamente em 1526, antes mesmo de partir para França e fundar a 

companhia de Jesus. As reformas de Cisneros foram revolucionárias, para todo o pensamento 

filosófico da época, mesmo para os religiosos que não passaram por Alcalá sentiram as suas 

influências, como foi o caso, dos religiosos franciscanos na América.   

10.  Franciscanos no Novo Mundo  

 
Após a conquista da América, não tardou para os religiosos desembarcarem nas novas 

terras. O México como centro da Nova Espanha, foi rota certa das ordens religiosas. Os 

franciscanos foram os primeiros a chegarem ao Novo Mundo, superando durante todo período 

colonial qualquer ordem religiosa.  A evangelização estava quase que monopolizada pelos 

franciscanos e Jesuítas, que, após a expulsão da companhia de Jesus em meados do século 

XVIII, deram espaço para os irmãos descalços comandarem quase que por completo a 

evangelização.95  

A ordem franciscana era altamente complexa, composta a princípio, por dois grupos dos 

quais se dividiam entre as famílias Cismontana e a família Ultramontana, na prática 

representavam grupos de frades com origens ideológicas diferentes. A família Cismontana 

representava os conventuais, grupos de frades mais reclusos, enquanto os Ultramontana 

passariam a aderir a observância. Mesmo com tantas diferenças entre os religiosos, eles 

mantinham a unidade jurídica da ordem, revessando entre eles o cargo de autoridade de ministro 

geral da ordem. No entanto, os observantes, após a reforma do cardeal Ximénez de Cisneros na 

Espanha, ganharam autorização para se auto governarem através de vigários autônomos, junto 

com o ministro geral da ordem.  Porém, na prática, os observantes eram governados pelos 
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“vigários gerais” da família Ultramontana, presentes na península Ibérica e nas suas colônias, 

como na América.96  

 Os conventuais nunca chegaram a ter uma organização na América, a evangelização foi 

trabalhada pelos observantes e, sobretudo, a partir das ideias levantas na Universidade de 

Alcalá, centro de estudos dos franciscanos.  O Novo Mundo recebeu a ordem dos irmãos 

descalços após as reformulações dos estudos teológicos, ou seja, a América foi extensão de um 

processo iniciado na Europa.  

Yo mismo supe, de boca de ciertos indios ancianos, que en 
el templo de Tetzcutzingo, que dista media milla de Texcoco, 
se habían inmolado años atrás, en un solemne sacrificio, 
setenta y seis mil hombres, hechos prisioneros en la guerra 
contra los tlaxcaltecas (espectáculo que ciertamente es digno 
de lamentarse y deplorarse); el cual templo era el más famoso 
de todos, cuyas ruinas aún pueden verse en el presente. Mas 
esta ferocidad, propia de animales, ha sido ya trocada en 
mejor condición por la bondad divina, gracias a fray Martín 
de Valencia y a once padres que le acompañaban, los cuales, 
como doce lumbreras, a semejanza de los doce apóstoles, 
fueron los primeros de nuestra orden franciscana que 
marcharon a ese Nuevo Mundo para establecer la nueva 
Iglesia; y gracias también a los varones religiosos de la 
Orden de Santo Domingo y San Agustín que después les 
siguieron, y que, por el favor de la Omnipotencia Divina, han 
llevado a cabo, con la probidad de vida y costumbres, obras 
admirables que al presente todavía realizan.97 

 Desembarcaram na América em 1524 os doze apóstolos, assim ficaram conhecidos os 

primeiros franciscanos na América. Liderados por Martín de Valencia, Toríbio de Benavente e 

Pedro de Gante, iniciaram a sua missão evangelizadora. Conforme observamos nos códices 

franciscanos, os primeiros anos da américa não foram fáceis, os freis denunciavam a falta de 

organização e condições para o trabalho missionário, além, dos maus tratos realizados pelos 

colonos aos índios, situação que os religiosos não concordavam e pediam por soluções 

imediatas ao Rei Carlos V.   

(...) Y no sólo han descubierto estas tierras estos 
dichos Religiosos hijos de mi Padre S. Francisco, 
sino que han derramado su sangre en defensa de la 
honra de Dios y propagación de su fe y 
conocimiento de su Sancto Nombre, y todas esas 
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tierras d e chichimecas que por el mal tratamiento 
de los españoles en años atrás se habían rebelado, 
ellos los han pacificado y reducido á la obediencia 
de su Rey, y han fundado casas y conventos en 
medio de sus tierras, donde los doctrinan y enseñan 
con gran cuidado y con grande aprovechamiento 
destas bárbaras y agrestes naciones (...)98 

 Enquanto os missionários avançavam pelo território mexicano, Pedro Gante 

permaneceu em Tezcoco, onde começou as suas atividades de missioneiro. Alguns anos à frente 

se tornaria mestre de Diego Valadés no convento de São Francisco do México e na escola de 

Santigo de Tlatelolco.  

 

11. Historiografia  

 
Nossa intenção nunca foi trabalhar com a historiografia referente a ordem franciscana, 

muito menos dissertar acerca dos caminhos traçados ao longo dos séculos pelos irmãos 

descalços. Porém, entendemos a necessidade de comentar as nossas decisões e escolhas 

historiográficas ao tratar sobre um assunto tão marcante dentro historiografia. Os nossos 

primeiros passos partiram da leitura atenda da investigação de Brenda Bolton em seu trabalho 

“A crise religiosa do século XII. A reforma na Idade Média.”99 Segundo a autora a reforma do 

século XII foi tão profunda e importante quanto à do século XVI. Muitos elementos presentes 

na primeira retornam a ficar em pauta na reforma do século XVI. Foram períodos diferentes, 

com suas características específicas, porém ambas com profundas renovações religiosas. A 

primeira foi marcada pela intervenção de leigos que pregavam as escrituras em ambientes 

públicos, na intenção de se aproximar da vida religiosa, e a segunda pela grande difusão de 

pregadores no novo e velho mundo.100 O século XII e as constantes pressões dos leigos por 

maior participação religiosa, constituíram a ideia de vita apostólica. Isso significa um encontro 

do evangelho com o mundo. O homem cristão não precisa mais viver isolado, ao contrário, a 

vita apostolica convidava a pregar a palavra de Deus. Para tanto, foi desenvolvido princípios 

fundamentais, a saber, “imitação da igreja primitiva, o amor a Deus, e o terceiro obedecer a 
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exortação de cristo e levar uma vida de pobreza” 101Uma nova interpretação do “ser” cristão 

surge, o homem comum ganha importância e passa a ser um pregador da palavra de Deus.102  

  Procuramos entender, ainda no período medieval e da Reforma Papal103 o quanto 

significativo e marcante esta ação se tornou para o mundo ocidental e para a modernidade, 

devido ao seu caráter de reforma. Os franciscanos surgem neste advento, como uma ordem que 

representaria uma nova forma de se exercer a fé, abrindo espaço para participação dos leigos e 

para novas reflexões teológicas.  A partir das teses que abordam as reformas do século XVI e, 

especialmente, as teses que tratam da formação da Universidade de Alcalá, encontramos fortes 

indícios da participação ativa dos franciscanos em relação as transformações no pensamento 

teológico católico do inicio da modernidade. Para tanto, seguimos, principalmente, a tese de 

Cecili Fernández da Universidad Complutense de madrid,104que nos apresenta as circunstâncias 

da criação da universidade de Alcalá, do trabalho de Bert Roest e de Giorgio Agamben.  

 A partir desses trabalhos tentamos entender a ordem franciscana com um novo olhar, 

uma visão elaborada e mais aprofundada do envolvimento dos irmãos descalços com os 

processos reformadores e com os estudos filosóficos e teológicos. Conforme Roest afirma, os 

franciscanos estavam muito mais próximos dos estudos linguísticos do que se imaginava, prova 

desta conclusão, eram os estudos realizados pelos franciscanos na Universidade de Alcalá.  É 

possível através das teses que, geralmente, são desenvolvidas nas universidades da Península 

Ibérica, encontrar tais indícios desta estrutura pedagógica dos franciscanos, porém ainda pouco 

explorada em sua complexidade, nos resta apenas poucos trabalhos e fragmentos de leituras.  

Nesse sentido, buscamos por uma ordem mais concentrada nos estudos linguísticos e, 

portanto, nossa leitura se concentrou em texto com aspectos mais filosóficos e menos 

narrativos. Não pretendíamos traçar a trajetória franciscana, mas procurar entender de onde 

viria a disciplina pedagógica presente na obra de Diego Valadés.  

 

                                                             
101  BOLTON, Brenda. A crise religiosa do século XII. A reforma na Idade Média. Edições 70, 1986. p20 
102 BOLTON, Brenda. A crise religiosa do século XII. A reforma na Idade Média. Edições 70, 1986.p.20 
103 RUST, Leandro. Reforma Papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história. Cuiabá: Ed. UFMT, 2013. 
104 FERNÁNDEZ, Cecilia Fernández. La biblioteca de la Universidad Complutense (1508-1836). Marid: (tesis 
doctoral) Universidad Complutense de Madrid. Faculdade de Geografía e historia departamento de ciencias y 
técnicas historiográficas, 2007.p. 24 
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                                                                 Capítulo 2 
 
                                                     Retórica e Probabilismo  
 

1. A Retórica de Diego Valadés 

 
Partiremos neste capítulo diretamente da definição da palavra Retórica, originária do 

grego rhetoriké, “a arte da retórica”105, cuja definição aristotélica identifica como a “arte dos 

discursos”, mais precisamente, discursos argumentativos (pisteis). Conforme discorremos até o 

momento, o século XVI, ou melhor, a primeira modernidade, estava inserida nesta lógica de 

mundo. O período foi marcado pela visão cosmológica e, sobretudo, pelos discursos 

argumentativos, metafóricos e prováveis. Seguiremos a partir daqui, demostrando o quanto a 

arte retórica foi necessária no período colonial, para a evangelização e para o encontro entre o 

novo e velho mundo, devido às circunstâncias adversas, as incertezas e a necessidade de 

diálogo.  

É na figura do evangelizador Diego Valadés que versamos nossa análise retórica, 

referente ao novo mundo, nos apoiando, conforme o próprio missionário nos direciona em sua 

obra, nos estudos clássicos de Aristóteles e Cícero. Provavelmente neste ponto, já deixamos 

claro a relação dos franciscanos e de Valadés com o humanismo e os textos antigos de retórica. 

Nesse sentido, já podemos afirmar que o método retórico evangelizador de valadés está 

claramente embasada nos filósofos da antiguidade e no discurso argumentativo de persuasão.  

Diego Valadés nos apresenta uma retórica dividida basicamente em duas partes, “sobre 

qué versa”106 e “De qué pates consta”107. Estas duas se dividem e expandem, a primeira delas 

se desdobra entre os gêneros retóricos: demonstrativos, deliberativo e Judicial. Enquanto a 

segunda, nos elementos principais e menos principais, a saber: Invenção, elocução, disposição, 

declamação, memória; e por fim, exordio, narração, divisão, refutação e conclusão. Portanto, a 

retórica Valadesina, parte do esquema retórico aristotélico, em que, a função dos gêneros são 

para persuadir e os elementos principais e menos principais para construção da narrativa 

persuasiva.  

                                                             
105Lima, Marcos Aurelio. A Retórica em Aristóteles: da orientação paixões ao aprimoramento da Europa. Natal: 
Editora IFRN : 2011. 
106 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.   
107 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 
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Fonte: VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2003. p. 49 

LOS EXPERTOS en las disciplinas suelen dividir la retórica 
con la misma división en que se distribuye la ciencia, a saber, 
en natural y artificial. La primera consiste en el juicio y 
elocuencia puesta en los hombres por la naturaleza, de la cual 
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gozan también los iletrados. Por ejemplo, puede verse en la 
realidad misma que muchos que desconocen la literatura 
están dotados de una elocuencia tan grande y provistos de 
razonamientos tan sólidos, que está en su mano, con sola 
aquella capacidad natural y agudeza de ingenio, tanto de viva 
voz como por escrito, persuadir o disuadir cualquier cosa. 108 

 

Aristóteles dividiu sua obra a Retórica em três livros I: 1354a - 1377b, II: 1377b - 1403a, 

III: 1403a - 1420a). O primeiro discorria sobre os gêneros retóricos, o segundo trata sobre as 

questões emocionais e o caráter moral do orador. Ainda neste livro II, o filósofo apresenta 

formas argumentativas, como os silogismo e os entimemas. O livro três analisa a construção do 

discurso, estilo, clareza, gramática etc.  Aristóteles foi o criador do que conhecemos como 

retórica no mundo ocidental.  Cícero e Quintiliano contribuíram com novos livros séculos 

depois, mas não passaram de aperfeiçoamentos da estrutura já estabelecida por Aristóteles. 

Coube a Aristóteles a função de criar e sistematizar o que conhecemos como retórica. 

Segundo o filósofo, a arte de bem falar, não era simples ornamento, como séculos à frente ela 

nos foi apresentada. A retórica era um sistema linguístico de investigação e provas, 

principalmente, entre o ethos, páthos e logos. Tal provas não representavam as provas técnicas 

e exatas, mas provas da dialética no âmbito da probabilidade.  

 

2. O conceito de provável  

 
O termo probabilis retoma ao período medieval, encontrado ainda nos textos retóricos 

do império carolíngio e nas obras dos filósofos como Cícero, Boécio, Quintiliano, entre outros. 

Tais autores eram reconhecidos em seu tempo e até os dias de hoje, como autoridades na arte 

do discurso, no entanto, foi apenas no final do século XII com a tradução e circulação das obras 

Tópicos e Ética a Nicômaco de Aristóteles que o conceito de probabilidade passou a ser 

conhecido.109  

                                                             
108 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.p. 266 
109 Schuessler, Rudolf, "Probabilidade na Filosofia Medieval e Renascentista", A Enciclopédia Stanford de 
Filosofia (Verão de 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.) in: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019 / entries 
/ probabilidade-medieval-renascimento. Passim.  
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A termologia da probabilidade sofreu mutações ao longo do tempo. No final do século 

XVII e em meados do século XVIII, o conceito passou a dar sentido as questões relacionas a 

elementos quantitativos. A figura marcante desta transformação foi o filósofo e matemático 

Blaise Pascal (1623 – 1662), o ilustre jansenista associou a probabilidade a quantidades 

repetitivas de acertos em jogos de azar, denominado pelo francês como geometria do azar.110 

O conceito de azar se referia a facilidade da qual o apostador poderia atingir com êxito apostas 

futuras,111direcionando o conceito para interpretações de cálculos. Após as teorias de Pascal e 

Fermat, ainda hoje reconhecemos o termo como uma palavra moderna da matemática, porém a 

sua origem está relacionada aos textos clássicos do pensamento grego e aos elementos 

qualitativos.112  

As noções de probabilidade durante a Idade Média e Primeira Moderna, não estavam 

associadas a cálculos numéricos, tais computações não existiam. O termo aplicável ao 

predicado qualitativo se relacionava com as situações de opiniões prováveis, ou seja, tratava-se 

da fronteira entre a certeza e a incerteza, um caminho para tomada de decisões legais e práticas, 

nas quais as certezas davam espaço para as opiniões, para a credibilidade, para o verossímil.113 

Tais termos eram próximos ao conceito de provável, foram  encontrados no vocabulário grego  

no período da renascença para explicar filosoficamente as questões de probabilidade, aquelas, 

aparentemente verdades verisímilis. 

A probabilidade estava presente desde o período medieval, regulando as condutas 

cotidianas e embasando as artes e as ciências; a retórica e a dialética, eram exemplo disso.  Os 

pensadores deste período entenderam que entre a teologia, a jurisprudência e a medicina não 

haviam respostas exatas, tais disciplinas não respondiam com certezas, mas dependiam de 

argumentos e do raciocínio da probabilidade. O papel da retórica e da dialética estava em 

apresentar a credibilidade necessária e a persuasão frente a um argumento provável.114  

                                                             
110 CERRO, Jesús Santos Del. Una teoría sobre la creación del concepto moderno de probabilidad: Aportaciones 
españolas. LLULL, v.23, 2000, 432-450. 
111 CERRO, Jesús Santos Del. Una teoría sobre la creación del concepto moderno de probabilidad: Aportaciones 
españolas. LLULL, v.23, 2000, 432-450.  
112 Schuessler, Rudolf, "Probabilidade na Filosofia Medieval e Renascentista", A Enciclopédia Stanford de 
Filosofia (Verão de 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.) in: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019 / 
entries / probabilidade-medieval-renascimento. Passim. 
113 Schuessler, Rudolf, "Probabilidade na Filosofia Medieval e Renascentista", A Enciclopédia Stanford de 
Filosofia (Verão de 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.) in: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019 / 
entries / probabilidade-medieval-renascimento. Passim. 
114 Schuessler, Rudolf, "Probabilidade na Filosofia Medieval e Renascentista", A Enciclopédia Stanford de 
Filosofia (Verão de 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.) in: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019 / 
entries / probabilidade-medieval-renascimento. Passim 
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Durante o período medieval e aproximadamente até meados do século XV, os termos 

referente ao provável, eram utilizados sem grandes embates. Porém com a intersecção entre a 

escolástica e os estudos humanistas, sobretudo na península Ibérica, os debates e materiais em 

torno deste conceito aumentaram. Preocupados em solucionar questões duvidosas de âmbito 

moral, os escolásticos fundamentaram o que se tornaria o probabilismo moral. Os doutores 

elaboraram um sistema moral com um conjunto de conceitos que serviriam como um guia 

prático da vida cristã. 

Historicamente o conceito do probabilismo ficou conhecido através da afirmação do 

teólogo dominicano Daniel Concina (1687-1756): “De modo, que es certa, é incontrastable la 

época del Probabilismo, fixada al año de 1577”115. Segundo o frei dominicano, o probabilismo 

foi fundado a partir do comentário do frei Bartolomé de Medina (1572-1581) sobre Prima 

Secundae do Santo Tomás. O sistema moral, corrigido epistemologicamente das fontes do 

mundo helênico por Aquino, tinha como objetivo analisar uma série de problemas e questões 

morais, das quais não eram capazes de atingir a certeza absoluta sobre a verdade ou falsidade, 

ou seja, as ações humanas não se guiavam pela certeza, mas pelo plausível ou razoável.116 

Segundo o pesquisador Maryks, a escolástica encontrou nas artes liberais do período 

clássico as ferramentas necessárias para estabelecer as bases do discurso provável.117 

Primeiramente com Aristóteles, do qual trouxe transformações as noções de probabilidade, 

mas, substancialmente foi em Cícero que os doutores e teólogos encontraram o princípio acerca 

do plausível. O filósofo escreveu sobre o provável em De Inventione, desenvolvendo a ideia da 

impossibilidade de se provar a verdade diante da falta de evidencias absolutas.118 

Por todo lo cual, ya se admita una apariencia probable o como queria 
Carnéades, uma apariencia probable y libre al mismo tempo de trabas que la 
sometan a obstáculos, ya se siga como norma cualquier outro principio, 
tendremos que volver forzosamente a la apareriencia de que hablamos. Admitir 
que em ella puede haber algo común  con lo falso sería anular el juicio, 
condenarlo a no poder distinguir los caracteres propios de la verdade. E 

                                                             
115 CONCINA, 1772, tomo I, p.10  apud. CERRO, Jesús Santos Del. Una teoría sobre la creación del concepto 
moderno de probabilidad: Aportaciones españolas. LLULL, v.23, 2000, 432-450. p. 435 
116 CERRO, Jesús Santos Del. Una teoría sobre la creación del concepto moderno de probabilidad: Aportaciones 
españolas. LLULL, v.23, 2000, 432-450. p.434 
117 MARYKS, Robert Aleksander. Saint Cicero and the Jesuits. The Influence of the Liberal Arts on the 
Adoption of Moral Probabilism. Hampshire-Rome: Ashgate-Institutum Historicum Societatis Iesu, 2008.passim. 
118 CERRO, Jesús Santos Del. Una teoría sobre la creación del concepto moderno de probabilidad: Aportaciones 
españolas. LLULL, v.23, 2000, 432-450. p. 434 
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cambio, si esa comunidade no existe habrá alcanzado um objetivo, que consiste 
en encontrar algo de tal forma verdadero que pueda parecerme falso.119  

Para tanto, diante de tantas incertezas apresentadas pelo mundo moderno, sobretudo, 

com o descobrimento da América, a retórica foi a aliada da escolástica nas questões duvidosas 

das ações humanas. Os moralistas do final do Renascimento, entenderam que o raciocínio 

lógico desenvolvia não apenas os argumentos verdadeiros, mas estabelecia uma conexão com 

os argumentos prováveis, estabelecendo a confiança necessária para solucionas os casos 

duvidosos.  

 Em Diego Valadés a probabilidade parte dos estudos desenvolvidos a partir dos 

moralistas Ibéricos e das suas conexões com os filósofos antigos. Conforme já comentamos 

anteriormente, Valadés segue a corrente humanista presente no início da modernidade entre os 

escolásticos, cuja inspiração estava em Aristóteles, Cícero e Quintiliano. Em sua obra o 

conceito de provável apresenta-se como adjetivo intrínseco ao cenário de diversidade e das 

situações encontradas no Novo Mundo. Tais circunstâncias transformaram a América em 

território fértil para o desenvolvimento da ideia de probabilidade.  

No que tange a retórica valadesiana, o provável se encontrava principalmente no 

raciocínio lógico, nas figuras de linguagens aplicadas no argumento dialético. “Es, pues, la 

retórica la ciencia o facultad o arte del bien decir con la aprobación de los oyentes, en la medida 

en que pueda hacerse. Aquí tomamos la palabra ciencia con el rango de género que se contiene 

en la filosofía racional [la lógica]...” A ciência de Valadés estava na organização do discurso 

com intuito de persuadir os índios e converte-los a fé cristã. Para os missionários recém-

chegados ao Novo Mundo, essa era uma tarefa árdua, pois precisavam entender que a disposição 

dos indígenas era outra, o discurso deveria ser adaptado ao tipo de plateia e as circunstâncias 

analisadas de acordo com cada caso. O Novo Mundo não fornecia respostas certas, prontas e 

exatas, tudo referente as novas condições eram no âmbito da probabilidade.  

 

 

 

                                                             
119 CICERÓN, 1967, Cuestiones Académicas, Livro II, cuestión X, pp. 1623-1624. Apud. CERRO, Jesús Santos 
Del. Una teoría sobre la creación del concepto moderno de probabilidad: Aportaciones españolas. LLULL, v.23, 
2000, 432-450. p. 434 
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3. Argumento  
 

LOS ESQUEMAS son ciertas figuras y modos de hablar 
retóricamente. Si son usados para iluminar las sentencias, son 
ornamentos retóricos, mas si son formados para probar, pasan a la 
denominación de argumentaciones o razonamientos. Al grado de que 
los esquemas y argumentos sólo difieren por su razón.120 

 

Os argumentos na obra de Diego Valadés são a chave da persuasão, assim como em 

Aristóteles, não significam uma mera ferramenta de convencimento ou enganação.  A retórica 

valadesiana é apresentada como uma ciência, capaz de descobrir e provar algo através do 

verossímil. Quando falamos em ciências relacionamos as suas descobertas com questões exatas 

e certas, ignorando os elementos retóricos de tal investigação e da realidade do próprio 

conhecimento científico, no qual, também possui as suas margens de incertezas. No nosso 

cotidiano as verdades são raramente atingíveis, somos guiados por evidencias plausíveis. É 

neste contexto que a retórica exerce a sua função “científica” da heurística121, investigando e 

buscando por novas descobertas através dos argumentos verossímeis (eikos).  

El raciocinio es la más perfecta clase de argumento, y la más eficaz 
para causar convicción. Sus partes son cinco: La proposición es 
aquella por la cual se expone brevemente ese lugar del que conviene 
que emane toda la fuerza del raciocinio. Y la prueba de la proposición 
es por la que brevemente se hace  probable y claro con razones lo que 
se ha expuesto. La asunción es aquella por la que se asume para 
mostrar lo que corresponde de la proposición. Y la prueba de la 
asunción es por la que se afirma con razones lo que brevemente ha 
sido tratado. La conclusión o complexión es aquel artificio retórico 
por medio del cual se expone brevemente la sustancia de toda la 
argumentación. Por ejemplo, si tratáramos de probar que el sitio de la 
ciudad de México está en un lugar incómodo e insalubre y que, por 
tanto, debe trasladarse a otra parte, procederíamos en la forma 
siguiente: Es empresa digna de tomarse en cuenta el trasladar la 
ciudad de México. Y la razón es porque está edificada en un lugar 
húmedo y malsano (lo cual en realidad así sucede), y allí los hombres 
se ven frecuentemente atormentados por enfermedades, a causa de la 
inclemencia del clima y del cielo, y así acontece122 

 

                                                             
120 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.p. 903 
121 Reboul, O. Introdução a Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. XX 
122 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.p. 903 
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Os esquemas retóricos de Valadés estão divididos em cinco partes: “Raciocinio, 

Colección [o silogismo], Inducción, Enumeración, Subyección.”123 Entre estas figuras a mais 

perfeita e eficaz  para o convencimento é o raciocínio, que por sua vez está dividida em outras 

cincos partes, a saber: “Proposición, Prueba de la Proposición, Asuncíon [ assumptio], Prueba 

de la Asunción, Conclusión o complexión.”124 O Raciocínio faz parte do jogo dialético para 

encontrar as evidências e argumentar  de forma mais persuasiva possível e convencer a plateia 

ou o juiz. “Desde entonces, finalmente, la función principal de la dialéctica consiste en 

demostrar con un razonamiento probable o verosímil; y la de la retórica, en persuadir.”125 

Segundo Aristóteles a retórica possui três tipos de argumentos que constituem as formas 

de provas. Os primeiros são etos e patos, dos quais movem os sentimentos; e o terceiro logos. 

Este último elemento faz parte do raciocínio, o que condiz com a dialética demonstrativa, da 

qual constitui a parte argumentativa da retórica “Es dialéctico si el asunto propuesto es 

desarrollado con orden y razón”126. Cabe esclarecer que a dialética é um jogo, os oradores 

expõem os seus argumentos verossímeis, desenvolvendo um debate entre as partes da disputa 

deste diálogo. Após a dialética expor os seus argumentos, cabe a retórica deliberar, pois ela não 

é um jogo, mas delibera acerca da verossimilhança, dado que, as decisões apenas são tomadas 

de acordo com o evidente.127 “A retórica só é exercida em situações de incertezas e conflito, 

em que a verdade não é dada e talvez jamais seja alcançada senão sob a forma de 

verossimilhança”128 

la verosimilitud se obtendrá sopesando tres diferencias de tiempo. En 
el tiempo pretérito ha de considerarse dónde se ha visto al reo, con 
quién, cuáles han sido sus preparativos, cuáles sus pláticas, si alguna 
vez ha amenazado, de qué amigos y de qué instrumentos ha usado 
para realizar su propósito. En el tiempo presente debe observarse si él 
apareció en alguna parte mientras acontecía el caso, qué ruidos, qué 
gritos y tumultos y, en suma, si acaso se ha percibido con vista, olfato, 
gusto, tacto u oído, algo que sirva para confirmar nuestra intención. 
Respecto al tiempo subsiguiente,[51] deben verse las cosas que 
sucedieron luego, o sea, si existen indicios con los que se pruebe con 
qué instrumento fue inferida la muerte violenta: vestidos 

                                                             
123 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 903 
124 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 903 
125 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. P. 732 
126 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 966 
127 Reboul, O. Introdução a Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.37 
128 Reboul, O. Introdução a Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.39 
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ensangrentados, o el lugar manchado de sangre. Si acaso el reo 
cambió de color al hacerse mención del crimen, si titubeó, si negó con 
juramento el hecho, ya levemente, va con decisión. Respecto a ello, 
será lícito al acusador decir que ése se ha habituado continuamente a 
los crímenes y que es tan descarado, que con nada se conmueve. En 
cambio, el acusado puede responder que, si bien palideció, ello no 
sucedió por causa de la culpa, sino por miedo del peligro y de los 
suplicios por motivo de los falsos testimonios. Y, si no cambió de 
color, que ello derivó de un buen ánimo seguro de sí mismo [...]129 

A retórica se utiliza da dialética para encontrar argumentos prováveis e verossímeis. 

Tais argumentos se demonstram verossímeis se apresentados a partir do jogo dialético com 

autoridade do discurso e convencimento.  Além do logos da parte racional dos argumentos, 

contamos com os argumentos afetivos (ethos e patos).  O primeiro deles define o caráter moral 

do orador, a ética, mesmo que o orador não utilize a retórica para boas finalidades, este 

argumento deve ser utilizado para inspirar confiança no auditório. O orador deve transmitir 

confiança na sua fala, firmeza, simpatia, sinceridade e estar disposto a ajudar o seu auditório. 

No entanto, em caso de má conduta do orador, ou seja, intenções contrarias ao “bem”, este 

argumento pode estar fadado ao fracasso, pois trata-se de uma ação moralmente inaceitável para 

a arte do bem falar. Segundo Aristóteles, “a retórica é uma técnica útil, frequentemente 

indispensável. Se seu uso às vezes é desonesto, não cabe censurar a técnica, mas o técnico”130  

Quintiliano, ao escrever sobre retórica, retoma muitos ensinamentos de Aristóteles e 

Cícero, para o filosofo do período do apogeu do império romano, a retórica era uma arte com 

sinônimo de cultura. A arte retórica seria a “scientia bene dicendi”, ou seja, uma arte 

relacionada par além da linguagem, da técnica, mas conectada com a moral. Segundo o filósofo 

a arte de “bem” falar, não seria retórica, caso o orador desviasse do “bem”, das boas intenções 

ao persuadir o auditório.131  

Em Valadés, este argumento é fundamental, pois não se trata de um orador qualquer, 

mas de uma eloquência evangelizadora. São oradores que se utilizam da sagrada escritura como 

texto persuasivo e pretendiam passar a mensagem de Cristo, nesse sentido, era imperativo a 

relação entre moral interna e a ação externa do orador. Isto significa, que o missionário deveria 

praticar os seus ensinamentos como forma de exemplo ao seu público, além disso, manter a 

honestidade referente ao seu discurso.  

                                                             
129 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 924 
130 Reboul, O. Introdução a Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 38 
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[...]si Quintiliano para formar un orador trató muchas cosas 
con sutileza, ¿por qué nosotros no? Además, si el orador necesita 
mucho conocimiento del arte, ¡cuánto más el pregonero y orador de 
la palabra de Dios! El cual debe estar tan bien fundamentado, que aun 
todas sus acciones, sus pasos y sus dichos deben ser eximios. De tal 
manera su mente conciba la verdad, que ella se haga una con su hábito, 
para que cualquier cosa que haga o diga sea una enseñanza para los 
oyentes[...]132 

O segundo argumento é o (patos), uma técnica para comover os sentimos da plateia. No 

segundo livro de Aristóteles, esses sentimentos foram descritos como emoções, por exemplo, a 

ira, medo, piedade, amizade, inveja etc.133  “Quintiliano dice que el espíritu y el alma del 

discurso radica en el arte de conmover los sentimientos.” .134 Conforme descreve Valadés em 

sua obra, os sentimentos podem bloquear a decisão de um juiz por uma causa justa ou incentivar 

este juiz a se ocupar melhor do caso. O orador pode se utilizar deste argumento para comover 

o juiz e deter a sua atenção até a sua deliberação. Em suma, o ethos e o patos, tratam dos 

argumentos entre o auditório e o orador, uma relação que necessita da confiança e honestidade 

para se atingir a persuasão. 

Pero cuando han empezado a airarse, a favorecer, a odiar, a 
compadecerse, estiman que se está defendiendo su causa; y así como 
los amantes no pueden juzgar de la belleza, porque el amor bloquea 
el sentido de la vista, así, el juez, ocupado por los sentimientos, pierde 
todo interés por encontrar la verdad; se deja llevar por la pasión y cede 
como a un rápido río. (...) Juez, cuando ha sido conmovido por el 
orador, manifiesta, mientras aún está sentado y oyendo, qué siente. 
¿Acaso, cuando irrumpe el llanto, que es buscado en la mayoría de las 
peroraciones, no fue dicha abiertamente la sentencia? Aplíquese, 
pues, a esto el orador; ‘éste es su trabajo; ésta, su labor’. Sin lo cual 

lo demás es desnudo, árido, débil, desagradable.135 

 

A construção do argumento parte da exposição de uma opinião verossímil, por outro 

lado, se a exposição do caso é uma verdade evidente, não necessita de argumentação. O orador 

parte de sua opinião abstrata, tentando preencher com conteúdo e expressão para transformar 

em argumento e provar a sua tese. Deste modo, o ethos, o pathos e o logos trazem a força 
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argumentativa da qual a retórica necessita para se fazer presente e imperativa em casos 

conflituosos.  

No caso da obra Retórica Cristiana, Diego Valadés, ensina os futuros missionários da 

América, como persuadir os índios do Novo Mundo. Apesar da comprovada mansidão dos 

índios do México, a tarefa evangelizadora não seria fácil. Ambos os lados eram de mundos 

totalmente diferentes, não falavam a mesma língua, a cultura, o clima, a comida, as festas não 

se coincidiam, tudo era um campo aberto de novidades. O evangelizador precisa compreender 

o cenário e o seu auditório, antes de apresentar os seus argumentos. Em seguida buscar os 

argumentos necessários para o convencimento. No que tange a persuasão evangelizadora, os 

textos, exemplos e metáforas eram tiradas da Sagrada Escritura, apesar de utilizarem os 

filósofos gregos como base pedagógica da eloquência 
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                                                                         Capítulo 3  
  
                                        O método de evangelização de Diego Valadés 

 
1. Memória Natural e Artificial: Tomás de Aquino e Alberto Magno em Diego Valadés  
 

De la memoria, tesoro de las ciencias.136 

 

A retórica valadesiana nos apresenta um elemento obrigatório em seu método 

evangelizador, a saber: a memória. Segundo o frei franciscano, a memória era uma das partes 

da retórica de grande ajuda ao orador que pretendia persuadir. A memória era um lugar de 

biblioteca, chamada pelo frei de tesouro dos descobrimentos, lugar onde era possível fixar o 

conhecimento e deixar guardado como em uma espécie de biblioteca mental.  

Ella es sobremanera necesaria al orador, y no sin razón es 
llamada el tesoro de los descubrimientos [inventorum] y 
custodio de todas las partes de la retórica. Ella se refuerza y 
se aumenta más que con la teoría [arte], con la ejercitación y 
la percepción, o sea, usando lugares e imágenes.137 

Para explicar os três gêneros da memória, Valadés se utiliza da explicação do filósofo e 

teólogo Alberto Magno (1193- 1280). Segundo o Santo Alberto, na memória constam três 

partes, a primeira delas é a conservadora, lugar sujeito aos sentidos humanos e próximo da 

raciocinativa, da qual, percebe todas as coisas vindas do ambiente exterior. A segunda parte é 

a conservadora das espécies inteligíveis, ou seja, esta parte é sujeita a razão, um lugar de 

imaginação de onde se retira e conserva coisas sensíveis. A terceira é a retenção, superior a 

razão, conserva todas as coisas referente ao bem e ao mal. Para exemplificar as três partes, 

Valadés desenhou a figura do “Inventor”, na qual também podemos observar os sentidos 

comuns, tais como, fantasia cognitiva, imaginativa, raciocinativa, memorativa, olfato, paladar, 

audição e visão. 
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Fonte: VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 
2003. 365 

El paso siguiente es que se hable de la memoria, con la cual, según dice Fabio 
Píctor, está formada toda disciplina, la cual es también el bien más necesario 
de la vida y un tesoro único de elocuencia. El arte de la memoria fue 
descubierto por primera vez — según aserto de Plinio y de Quintiliano— por 
el poeta lírico Simónides, quien tuvo gran capacidad en este asunto; porque 
una vez en Tesalia —según testimonio de Cicerón (...) 138 

 

A definição de memória em Retórica Cristiana:  

 La memoria es una firme percepción del ánimo, de las cosas y de las palabras, 
y de su colocación. Ella es sobremanera necesaria al orador, y no sin razón es 
llamada el tesoro de los descubrimientos [inventorum] y custodio de todas las 
partes de la retórica. Ella se refuerza y se aumenta más que con la teoría [arte], 
con la ejercitación y la percepción, o sea, usando lugares e imágenes.139 
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Valadés ainda dividiu a memória entre natural e artificial. A primeira, segundo o frei, 

foi inserida em nossas mentes no momento do nascimento, junto com o pensamento. Ela trata 

das virtudes da alma, como uma percepção da mente para se lembrar das coisas passadas e 

medir as futuras, “como afirma Santo Tomás, está situada en la parte intelectiva: potencia que 

puramente conoce y conserva las solas espécies”140. Por outro lado, a memória artificial indica 

uma indução racional da percepção. Nela encontramos lugares e imagens e o estudo 

sistematizado de como estimular a recordação. De todo modo, ambas as memórias são a arte de 

reter e a capacidade de selecionar e separar as coisas retidas. 

O exercício para se reter informações na parte da memória artificial, partem dos lugares 

e imagens. O sujeito precisa reter em sua mente o maior número possível de signos, capazes de 

trazer à memória a lembrança desejada. Essas lembranças podem ter passado pelo olfato, 

audição ou visão e são registradas em palácios de memória.141   

Los lugares son palacios, ángulos, bóvedas y otros objetos similares a 
éstos. Mas aquellas cosas que hayan sido escritas, o captadas con el 
pensamiento, deben ser encomendadas en orden a estos lugares, ya 
anotadas con signos que exciten el recuerdo de ellas. Así será como 
las cosas se retengan en orden. Por ejemplo, si se debe hablar sobre 
navegación, técnica militar y agricultura, la imagen de la navegación 
puede ser el ancla, la 368de la técnica militar una espada o una flecha, 
la de la agricultura una espiga o algo similar. Esta imagen debe ser 
después cambiada según la variedad de las cosas, a fin de que los 
lugares deban permanecer perpetuamente.142 

As imagens poderiam ser representações, formas parecidas ou próximas do que 

queremos recordar, para tanto, precisamos colocar essas imagens em determinados lugares e 

em certa ordem. “Pues los lugares corresponden a la cera o al papel, y las imágenes hacen las 

veces de las letras, correspondiendo la disposición y colocación de las imágenes a la escritura, 

y la pronunciación a la lectura.”143 É possível, segundo Valadés, fortalecer a memória com 

estudos e agrupamentos de imagens e lugares. A própria memória natural poderia se beneficiar 

deste artifício sistematizado, pois aquilo que já possuímos de forma orgânica em nossas mentes, 

poderia ser melhorado através da dedicação as técnicas da memória.  

                                                             
140VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.p. 368.  
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Económica, 2003.368 
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Petrarca, en el libro llamado De la adversa fortuna, dijo: “Si tuvieres 

una memoria perecedera y débil, convendrá ayudarle con arte y 
diligencia. Dado que la laboriosidad se opone a todos los defectos de 
la memoria, con ella se consigue que nada desaparezca ni disminuya. 
Ésta es la que puede conservar a filósofos y poetas ancianos con 
vigorosísimo ingenio y estilo, y a decrépitos oradores con sólida voz 
y sanos pulmones, así como con tenaz memoria144 

Segundo o historiador Delfín Ortega, a obra de Valadés apresenta um outro nível em 

relação a ars memorie até então conhecidas. Para o pesquisador, Valadés retoma a tradicional 

divisão entre memória natural e artificial, presentes nas obras de Cícero Rhetorica ad 

Herennium, De inventiono e em Quintiliano, para desenvolver o seu método pedagógico através 

da mnemotécnica. “En definitiva, en este ejemplo, la mnemotécnica se converte em um óptimo 

recurso sobre el que dirigir las enseñanzas de la douctrina católica y para cuya eficacia necesitó 

de la memória artificial, imbricada en los cánones del arte de la emblemática.”145 

según el Filósofo, el orden de aquellas cosas que tratamos de aprender 
de memoria y la afición hacia ellas; más aún, la adaptación de las 
admirables y diversas semejanzas; finalmente, el empeño y la 
asiduidad en meditarlas. Y este parecer suyo se infiere de la 
descripción que hace de la memoria: la memoria es la colocación en 
orden y el repaso frecuente de las imágenes conservadas en la fantasía 
y que aumentan la memoria. A lo cual alude Cicerón diciendo: la 
memoria artificial consta de sitios e imágenes. Porque lo que 
Aristóteles llama “colocación en orden”, Cicerón lo llama “de sitios” 

y lo que él mismo dice en segundo lugar: “y de imágenes” así también 

aquel Filósofo lo llamó “repaso frecuente”. Y no discrepan en tal 

parecer. Pues meditar es repasar las imágenes y su significado.146 

 

Valadés em seu método pedagógico de evangelização trabalha com as técnicas da 

memória artificial presentes nas obras de Cícero e Quintiliano. A partir dos lugares particulares 

e próprios de cada sujeito, o frei separa as imagens em categorias, como os tipos de plantas, os 

tipos de animais, os tipos de relevos naturais etc. Tais categorias se transformam em associações 

próximas ao que gostaria de ser retido e lembrado, por exemplo, o trabalho realizado na obra 

de Valadés com o alfabeto. O franciscano aproximou cada letra a um tipo de imagem comum 

ao observador, conforme a imagem a seguir.  
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Fonte: VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 

2003.p. 308 
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Fonte: VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 

2003.p. 308 
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A mnemotécnica ressurge durante o Renascimento como um movimento 

intelectualizado, integrado com a retórica e a retomada dos estudos estoicos. O recurso das 

técnicas da memória artificial foi implantado com satisfação por Diego Valadés no Novo 

Mundo. A presente técnica, na obra de Valadés pretendia reter os novos ensinamentos, como a 

linguagem, os estudos religiosos, condutas morais etc., porém, o frei franciscano pretendia ir 

além. Para o evangelizador, a memória artificial poderia reavivar lembranças internas, presentes 

apenas na memória natural. Ou seja, uma memória interna do pensamento, implantada no 

nascimento por Deus.  

O que é memória.  A memória é um glorioso e admirável dom da 
natureza, pelo qual recordamos as coisas passadas, compreendemos 
as presentes e contemplamos as futuras, por meio de sua semelhança 
com as coisas passadas. O que é memória natural. A memória natural 
provém apenas do dom da natureza, sem qualquer ajuda artificial. O 
que é memória artificial. A memória artificial é auxiliar e assistente 
da memória natural[...] e a chamamos “artificial” devido ao termo 
“arte”, porque ela é encontrada artificialmente, pela sutileza da mente. 
147 

A pesquisadora Frances A. Yates realizou um trabalho minucioso acerca da memória. 

Buscou nas fontes da antiguidade e em obras clássicas como de Cícero e Quintiliano, caminhos 

que explicariam o ressurgimento da mnemotécnica durante o renascimento. Nesta busca, Yates, 

encontra novos significados da arte da memória artificial, sobretudo, com os estudos de Alberto 

Magno e Tomás de Aquino, ao classificaram a memória como uma faculdade da alma, 

justamente conforme encontramos na obra Retórica Cristiana.    

Os tratados da escolástica sobre ars memoratva, realizados por Aquino e Magno, não 

reproduzem a memória como parte da retórica, conforme encontramos na antiguidade. A 

memória se desconecta da arte da persuasão e avança para categoria da ética.148 Para Yate, essa 

transformação da memória não foi inovadora das obras de Aquino ou Magno, mas já estava 

presente no período medieval em tratados pré-escolásticos sobre memória. Mesmo assim, é a 

partir dos textos de Aquino que encontramos uma nova configuração da memória. Segundo o 

teólogo, o que transferiria a memória para ética seria a sua condição como parte interna da 

virtude da prudência. Tal virtude, era considerada a mais importante entre todas às existentes. 

Como a virtude da deliberação, era capaz de conduzir o indivíduo prudente a deliberar através 

da reta razão.  Deste modo, a virtude forneceria ao indivíduo condições necessárias de discernir 

                                                             
147 BONCOMPAGNO. Rhetorica Novíssima, A. Gaudentio (ed), biblioteca Iuridica medii Aevi, II, Bologna,1891. p. 
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entre o bem e o mal, e, no caso de uma pessoa prudente, tal decisão sempre levaria em conta o 

justo e o honesto.149  

Nesse sentido, a memória como parte da prudência, age na parte intelectiva, que, 

segundo Valadés, esta seria a memória natural. Contudo a prudência é uma virtude adquirida e 

aperfeiçoa conforme o hábito150, deste modo, a memória artificial exerceria um papel auxiliar 

na recordação da memória natural. Isto significa, que a técnica da memória, de acordo com 

Yate, não representaria apenas a mnemotécnica, mas um estudo complexo envolvendo questões 

internas das mentes.151  

A prudência é o conhecimento daquilo que é bom, daquilo que mau e 
daquilo que é nem é bom e nem é mau. Suas partes são a memória, a 
inteligência, a providência (memoria, intelligentia, providentia). A 
memória é a faculdade pela qual a mente relembra o que aconteceu. 
A inteligência é a faculdade pela qual a mente averigua aquilo que é. 
A providência é a faculdade pela qual se vê que algo acontecerá antes 
que ocorra. 152 

Seguindo nesta trilha, Carruthers153 também questionou a memória como faculdade da 

alma, representada apenas pelas bibliotecas de lugares e imagens.  Segundo Rossana Pinheiro, 

a pesquisadora Carruthers, enaltece a memória ao papel central da renovação do conhecimento, 

com aptidão para construir e modificar os pensamentos, sobretudo, relativos ao caminho reto e 

a lembrança de Deus.154 Essa seria uma prática medieval de construção da memória, cuja moral 

e as ações futuras se beneficiavam da produção dos pensamentos adaptados a salvaguardar as 

boas condutas.  

Nos parece que Diego Valadés trabalha com a memória neste sentido, reavivando a arte 

mnemotécnica, pois a memória artificial seria capaz de modificar e conduzir o pensamento em 

determinadas circunstâncias, permitindo uma conexão entre o interno, do pensamento reto e a 

ação externa deliberada pela prudência. Enquanto a memória artificial ronda pelo ambiente 
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circunstancial, a memória natural não se modifica, apenas pode ser relembrada, pois está 

inserida na mente dos humanos.  

En el lado oriental, donde estaba la entrada del Tabernáculo, son 
colocados aquellos que escribieron o declararon los libros legales y 
los mandatos divinos, porque la observancia de los preceptos de Dios 
y la de su ley es el camino para entrar en la vida [eterna]. “Si quieres 

entrar en la vida, guarda los mandamientos.” Porque nunca el hombre 

se corregiría o domaría perfectamente si se le dejara vagar a su arbitrio 
sin el vínculo de la ley. Y por eso, para someter las costumbres de los 
hombres, ha sido constituida una triple ley, o sea la ley de la 
naturaleza, que es aquella inflexible rectitud que Dios ha colocado en 
la sindéresis de la conciencia, y que da órdenes a cada uno, y que 
muestra qué es bueno y qué es malo.155 

 O trabalho de Valadés não corresponde a mera técnica ou linguagem, mesmo se tratando 

de retórica, memória, ensino, evangelização etc., no fundo a sua obra está preocupa em 

transmitir ao pensamento a retidão necessária para se atingir a salvação. Para chegar à vida 

eterna do reino de Deus, o sujeito precisava corrigir os seus erros e seguir a lei de Deus. Tais 

leis estão escritas nos mandamentos, nas sagradas escrituras e em outros textos de santos padres 

etc., elas precisavam ser estudas, compreendidas e exercitadas, porém, existiria uma terceira lei 

inflexível a mudanças, a saber: a lei da natureza.  Segundo Valadés esta lei estava inserida por 

Deus na sindérese da consciência no momento do nascimento.  

pues la ley natural es aquella que la naturaliza ha enseñado a 

todos los vivientes, y la que Dios ha grabado en el interior de 

nuestro corazón. “Por lo cual daré mi ley en sus entrañas, y 

en su corazón la escribiré.”156 

A sindérese para o frei franciscano, estava no interior dos nossos corações, nos 

fornecendo a capacidade de jugar conforme a lei de Deus, porém, ela nem sempre é lembrada 

pelos homens. Os exercícios da memória tinham como função, despertar as intenções naturais 

presentes na sindérese.    

En el lado oriental, donde estaba la entrada del Tabernáculo, 
son colocados aquellos que escribieron o declararon los 
libros legales y los mandatos divinos, porque la observancia 
de los preceptos de Dios y la de su ley es el camino para 
entrar en la vida [eterna]. “Si quieres entrar en la vida, guarda 

los mandamientos.” Porque nunca el hombre se corregiría o 

domaría perfectamente si se le dejara vagar a su arbitrio sin 
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el vínculo de la ley. Y por eso, para someter las costumbres 
de los hombres, ha sido constituida una triple ley, o sea la ley 
de la naturaleza, que es aquella inflexible rectitud que Dios 
ha colocado en la sindéresis de la conciencia, y que da 
órdenes a cada uno, y que muestra qué es bueno y qué es 
malo. 

 

 

2.  Incertezas e soluções de Diego Valadés 

 
Una vez expuestos los argumentos, nos parece consecuente mostrar 
los géneros de ambigüedades o de cuestiones. La cuestión es una 
sentencia propuesta con intención de preguntar, o sea, de dudar. Qué 
cosas, según consenso de los viejos filósofos, son conocidas o a Dios 
solo, o a la naturaleza celeste, o son evidentes a todos, o exploradas 
sólo por los hombres eruditos. Las cosas conocidas sólo por la 
naturaleza celeste, es indebido indagarlas; las que son ciertas para 
todos, es un delirio buscarlas disputando. Entonces, resta sólo 
esclarecer con la razón y la inteligencia las cosas al menos exploradas 
por los expertos...157 

Conforme comentamos no capítulo anterior, a retórica e a dialética exerciam um papel 

fundamental na construção das provas e da persuasão do público através dos seus argumentos. 

Deste modo, a arte de falar bem, servia como método de convencimento, a partir da 

credibilidade fornecida das estratégias intrínsecas da dialética. Valadés como estudioso das 

artes liberais compreendia essa função da retórica e, de todo poder persuasivo que bons 

argumentos poderiam ter. O principal objetivo da obra Retórica Cristiana, obviamente, era a 

evangelização, ou melhor, o convencimento dos índios a seguirem a fé cristã. Para tanto, 

Valadés propôs o estudo da retórica como método evangelizador.  

Segundo o frei franciscano, a teologia era a principal das ciências, sendo a Sagrada 

Escritura, a principal fonte do orador cristão. Todavia, Valadés entendia a necessidade de 

aprofundamento nos estudos referente ao discurso e, seguindo a trilha dos doutores e teólogos 

do seu tempo, orientou os seus missionários a lerem os filósofos pagãos. A prerrogativa 

defendida por Valadés, parte da necessidade de manter os oradores a nível de igualdade como 

seus “inimigos”, que conheciam e manipulavam muito bem as artes da linguagem. Portanto, a 

                                                             
157 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. p. 934.  
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retórica não poderia ser monopolizada pelas mãos erradas, capazes de confundir a mente e 

conduzir ao erro.  

En efecto, consolidados nuestros argumentos y rechazados los de 
nuestros adversarios, se ha cumplido suficientemente con toda la 
causa. Conseguiremos fácilmente ambas cosas si diligentemente 
exploramos y descubrimos la naturaleza y el estado de la controversia; 
y a darle mayor fuerza deben dirigirse las historias y los testimonios 
y argumentos tomados de la Sagrada Escritura y de los padres 
antiguos, así como de los filósofos paganos, pero con sobriedad y 
oportunidad, como aconsejamos anteriormente, aduciendo al 
principio las razones buenas, en medio las tolerables, y al final las 
mejores. En efecto, más firmemente se asienta en la memoria lo que 
se dice al principio.158 

Estabelecida as premissas do método do qual os oradores seguiriam, o próximo passo, 

seria o conhecimento da causa em si. O que aconteceu? Porque? Quais as circunstâncias? 

Apenas depois do conhecimento de causa, são estabelecidos os argumentos, dos quais 

pretendem solucionar uma controvérsia ou uma dúvida, através do debate, e da exposição de 

provas retóricas, a partir do jogo dialético. Portanto, a busca pela verdade, não se encontra em 

uma lei pronta e exata, a solução da causa não será impositiva, mas, dado a circunstância de 

humanidade, a resposta sempre estará no âmbito da contingencia e da incerteza.  

Ni podemos exponer nuestros argumentos ni resolver cómodamente 
los contrarios si no hemos conocido antes la constitución de una 
causa. Así pues, su tratamiento, según lo admita la establecida 
brevedad, debe ser plenamente desarrollado. Estado es una cuestión 
que nace del primer enfrentamiento de las causas. Y la denominación 
de estado se dice que es tomada del hecho de que ahí se hace el primer 
agrupamiento de la causa, o de que en él consiste la causa, para que 
sea la intención del acusador: “Mató Fulano”. Y la recusación del 

defensor: “No maté”. Ahora bien, al estado le tocan en suerte, de parte 

de diversos autores, diversos nombres. Unos lo llaman “cuestión”, 

otros “suma”, otros “constitución” o “argumento”. Los peritos en 

derecho lo llaman “contestación de la causa”. Y como en todo debate 
se pregunta si es, qué es, y de qué clase es, de ahí nacen tres 
diferencias que deben ser observadas diligentemente para que el 
discurso no fluctúe incierto, sino que dirijamos la mente y el discurso 
hacia el objetivo propuesto. De cualquier modo, hacen algo del todo 
inútil y, como está en el proverbio, parecen desbaratar las escobas 
quienes, olvidando el fin, acumulan muchas cosas de aquí y de allá 
que en nada pertenecen al asunto159.  
 

                                                             
158 VALADÉS, Diego. Retórica Cristiana. Edição bilíngue latim/espanhol, 2° Ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. p. 775 
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Económica, 2003. 921 
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Diego Valadés nos apresenta alguns exemplos de casos, para demostrar na prática a 

aplicação da retórica e o uso da dialética. Em casos de controvérsias, o termo utilizado por 

Valadés é “conjecturial”, um hipotético crime. Aqui o acusado e o acusador buscam por provas 

para defender a sua opinião através do argumento provável.  O juiz, nesse caso, não se baseia 

apenas na lei para julgar e sentenciar, o que o frei nos mostra é uma forma de buscar pela 

verdade verossímil, apenas atingível com o debate.   

ES CONJETURAL el estado cuando existe una controversia sobre un 
hecho. Sucede de este modo: Después de que Áyax se dio cuenta en 
el bosque de lo que había hecho a causa de la locura, se arrojó sobre 
su espada; Ulises llega, observa al muerto y saca del cuerpo la espada 
ensangrentada. Llega Teucro; cuando ve a su hermano muerto y al 
enemigo de su hermano con la espada ensangrentada, lo acusa de 
delito capital. De la acusación máxima y de la denegación surge el 
juicio de este modo: La acusación es “Mataste a Áyax”; la 

denegación: “No lo maté”; el juicio: “¿Lo mató o no?” Toda la razón 
de una y otra oración, como se ha dicho antes, debe ser llevada hacia 
este juicio. Y como con la conjetura, aquí se busca la verdad, habrá 
controversia acerca de un hecho, y por ello la constitución de la causa 
se llama conjetural.160  

Deste modo, o juiz deveria atingir a justiça através da sua decisão. A sua sentença não 

representava a certeza jurídica, mas, uma decisão baseada no plausível, da certeza possível 

dentro daquele caso específico. Neste momento, esta situação ainda não era chamada de 

probabilismo, no sentido conceitual do termo, mas, se referia a probabilidade do início do 

período moderno. Apegada as incertezas morais e as contingências humanas. 

Cuando se interroga sobre lo justo y lo injusto, se agrupan los lugares 
de la equidad, que son por naturaleza y por institución. Por naturaleza, 
como “Cualquiera debe cuidar sus pertenencias”; por institución, ya 

sea confirmada por ley, o por pacto o por antigüedad de costumbre. 
Todas las cosas nos sugieren argumentos. Del mismo modo, la piedad, 
la santidad, la justicia o la equidad nos proporcionan en abundancia 
lanzas para emprender el combate. Al cuarto género, “Por qué es”, 

corresponden todos los que hemos llamado lugares de conjetura. 
Finalmente, como son dos los principales géneros de cuestiones, uno 
infinito, al cual los griegos llaman thesis y nosotros propositum; y otro 
finito, al cual ellos llaman hipóthesis y nosotros causa; y del primero 
ya se ha dicho bastante en este tiempo; concluyamos en pocas 
palabras también el segundo, que sólo está contenido en una unión de 
tiempo, de persona y de lugar.161 
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Em casos conjecturais, duvidosos ou mesmo no caso concreto, quando a decisão do juiz 

não depende da lei escrita, mas da interpretação dos argumentos, se recorre o conceito de 

equidade. O juiz para atingir o mais justo, necessitava de aplicar a equidade no caso, para tanto, 

o legislador não poderia ser qualquer um, mas um homem com a disposição de caráter da 

equidade.162   

A equidade pretende atingir ao mais justo, é uma espécie de justiça, mas não o 

legalmente justo, trata-se de uma correção da justiça. Segundo Aristóteles, quando a lei não 

alcança o caso particular, o equitativo estabelece uma ação corretiva da lei, “pois esta é 

ineficiente em razão a sua universalidade.”163Portanto, segundo o filósofo, a equidade é superior 

à justiça, pois trabalha na correção de suas falhas.  

A importância é que a equidade pretende evitar soluções injustas, permitindo que o 

legislador interprete a lei seguindo os preceitos da lei divina. No caso da interpretação de Diego 

Valadés, o legislador ou confessor, poderiam chegar a essas mesmas soluções, porém com a 

ajuda, além do caráter da equidade, das disposições naturais compostas na sindéreses.  

 

“(...) Orador espiritual y el secular. Em efecto, el 

orador secular trata, com su discurso, de comover e 
inclinar al juez a favor de su cliente. Em cambio, el 
orador espiritual, por médio de su dircurso, trata de 
apartar del mal y conducir al bien para ganhar almas 
para cristo, dado que es defensor de la verdadeira fe 
y combatiente del error.” 149 

 

 

                                                             
162 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Trad: Torrieri Guimarães. 6 ed. São Paulo: MartinClaret, 2012. p.116  
163 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Trad: Torrieri Guimarães. 6 ed. São Paulo: MartinClaret, 2012. p.116  
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                                                      Considerações finais  
 

O Humanismo do Renascimento no início da Modernidade marcou as mudanças de 

paradigmas da escolástica. Os doutores e teólogos do final do século XIV, já discutiam sobre 

as questões epistemológicas de caráter hermenêutico. Tais discussões estavam carregadas da 

influência greco-romana, das quais, impulsionavam as leituras dos filósofos clássicos, como 

por exemplo, Aristóteles, Cícero e Quintiliano.   Os estudos levantados a partir da intersecção 

com o humanismo, não trouxeram uma ruptura com o mundo medieval, mas aproximaram os 

homens da necessidade da flexibilidade e da pluralidade de opiniões. 

A teologia dogmática do período medieval, abre espaço para teológica moral de ordem 

prática, pela qual os atos humanos são interpretados conforme cada caso. O mundo moderno 

entendeu que, no âmbito humano, as certezas eram impossíveis. Procuramos mostrar em nosso 

primeiro capítulo, esta transição entre o rigorismo moral e a pluralidade de opiniões, da qual 

entendemos, baseados em nossas leituras historiográficas, como probabilismo moral.  

A teologia moral, presente nas discussões dos doutores do final do Renascimento, parte 

da teoria das virtudes morais como eixo da conduta moral individual. O indivíduo virtuoso, 

prudente, temperante, justo etc., dificilmente caminharia em direção ao erro, pois conduziria a 

sua vida através da reta razão, o que significava, segundo Santo Agostino, estar próximo de 

Deus. Viver de forma virtuosa exigiria um exercício constante de lembrança e prática dessas 

virtudes. Para tanto, tais virtudes precisavam ser aprendidas e exercitadas, apenas o hábito da 

prática levaria a perfeição dos etos externos. 

A evangelização no Novo Mundo seguiu por essa linha de pensamento. Valadés ao 

elaborar sua obra Retórica Cristiana, discorreu aos missionários o quanto as virtudes morais 

poderiam ser anexadas as condutas cotidianas, transformando os atos externos em boas ações. 

A prudência seria a principal dessas virtudes, através do seu conhecimento e prática, os 

indivíduos passariam a discernir entre o bem e o mal, deliberando pelo mais justo. Pretendíamos 

demonstrar ao longo deste trabalho, o quanto a retórica e o argumento foram fundamentais 

como método de ensino em Diego Valadés. A retórica auxiliava na condução da evangelização 

pacífica e do convencimento.  

Valadés propôs um método evangelizador através do uso da linguagem e das artes 

liberais. Entre elas, o frei destacou a memória e a capacidade dos indivíduos reterem 
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informações, boas e ruins. Neste espaço de armazenamento da memória, Valadés identificou a 

sindéreses, presente nos homens desde o nascimento, colocado pelas mãos de Deus. Não foi 

possível um aprofundamento sobre significado complexo da sindéreses deste trabalho, mas, 

segundo o frei Valadés era a partir desta condição humana, que poderíamos nos “lembrar” de 

Deus e cultivar bons pensamentos, transformando nossa conduta moral. 

Para atingir os seus objetivos, Valadés, encontra através da retórica e da dialética os 

meios viáveis de convencimento e persuasão. A retórica e a dialética, conduziam através da 

linguagem os meios de comunicação entre as pessoas, mas, sobretudo, entre o interno e o 

externo de cada um. Através da técnica retórica, da tópica argumentativa, e, da linguagem, o 

indivíduo poderia se comunicar com Deus e expressar de forma externa através dos seus atos. 

Além disso, a retórica trazia um elemento conciliador entre os missionários e os problemas 

enfrentados no novo mundo. Os evangelizadores, além de desenvolverem a catequese e 

convencerem os índios de forma pacífica a seguirem a lei de Deus, precisam dar conta da 

diversidade cultural que as índias apresentavam. 

O frei franciscano estava conectado com as novas abordagens teológicas, das quais, 

buscavam a verdade a partir do verossímil. As ideias de probabilidade estavam presentes em 

Diego Valadés, nos aspectos retóricos do discurso, nas influências greco-romana citadas em 

sua obra, na inclinação em procurar entender o indivíduo em sua particularidade e, claro, na 

forma como analisava os casos a partir dos argumentos prováveis. Portanto, os franciscanos 

após as reformas de Cisneros, estavam conectados com a probabilidade e as artes liberais, assim 

como os jesuítas, dominicanos etc. A probabilidade estava presente dentro deste recorte de 

tempo da Primeira Modernidade, em diferentes aspectos da sociedade, mas, principalmente, nas 

questões da fé e da justiça.  

 No presente trabalho, apenas apresentamos tais indícios, sem o aprofundamento 

filosófico necessário para se entender a conexão entre os aspectos da linguagem e as relações 

entre o interno e externo dos indivíduos. Tais aspectos merecem uma pesquisa focada este 

assunto. Pretendíamos identificar e apontar uma nova interpretação da obra valadesiana, para 

além, da mera evangelização e da mnemotécnica,   
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